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* 

Onze controlewerkzaamheden zijn nog niet afgerond. Dat 
betekent ook dat de interne kwaliteitsreview binnen Deloitte 
op de door ons uitgevoerde werkzaamheden nog niet is 
afgerond. Het is mogelijk dat de inhoud van dit verslag naar 
aanleiding van de afronding van de controlewerkzaamheden 
nog kan wijzigen. 

 

Dit concept mag derhalve niet openbaar gemaakt worden. 
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VERTROUWELIJK 

Aan de leden van de gemeenteraad 

van de gemeente Albrandswaard  
Postbus 1000 

3160 GA  RHOON 

Onderwerp Datum         Ons kenmerk 

Accountantsverslag 2015 gemeente Albrandswaard 24 juni 2016                  

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij ontvangt u ons accountantsverslag over het boekjaar 2015. Daarin zijn onze 

belangrijkste controlebevindingen samengevat. Voorts treft u een analyse aan van de 

ontwikkelingen in uw vermogen en resultaat. 

De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard. In overeenstemming met 

uw opdracht hebben wij hebben de jaarrekening 2015 gecontroleerd. Bij deze 

jaarrekening hebben wij op 30 juni 2016 een goedkeurende controleverklaring verstrekt. 

De uitkomsten van de controle hebben wij reeds met u besproken. 

 

Wij maken u erop attent dat voor dit accountantsverslag een beperkte verspreidings-

kring geldt. Het accountantsverslag is uitsluitend bestemd voor de gemeenteraad en 

het college. 

Hoogachtend, 

 
 

Deloitte Accountants B.V. 

 

 

Drs. R.M.J. van Vugt RA 

 

 

cc: College van burgemeester en wethouders 
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Status van de 
controle 

 Wij hebben onze controlewerkzaamheden afgerond en zijn voornemens om een goedkeurende verklaring te verstrekken 
op 30 juni 2016. 

n.v.t. 

 

Reikwijdte van de 
controle 

 Met de opdrachtbevestiging van 9 november 2015 heeft u ons opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 
2015. De reikwijdte van onze controle staat omschreven in de opdrachtbevestiging en het auditplan voor 2015. Er is 
gedurende het verloop van de controle op geen enkele wijze sprake geweest van een beperking in de reikwijdte van onze 
controle. 

Tijdens de uitvoering van de oorspronkelijke controleplanning hebben zich geen wijzigingen van materieel belang in de 
reikwijdte voorgedaan. Wij achten de reikwijdte van onze controle voor 2015 voldoende voor de doelstelling van onze 
controle. 

Pagina 33 

 

Belangrijke 
bevindingen ten 
aanzien van 
significante risico’s 

 De waardering en resultaten van de grondexploitaties komen als gevolg van de economische crisis onder druk te staan. 
In het verslagjaar 2015 heeft de gemeente de voorziening grondexploitatie moeten verhogen naar € 5,1 miljoen. 

Gezien deze situatie adviseren wij u de frequentie van het actualiseren van de grondexploitatieberekeningen in het licht 
van de economische omstandigheden, waar nodig, te verhogen en de resultaatverwachtingen van de grondexploitaties 
met extra aandacht te blijven monitoren. Daarnaast adviseren wij u bij een stagnatie in geraamde opbrengsten dit gelijk 
door te vertalen naar de economische consequenties die dit op uw grondposities heeft. 

Daarnaast verwijzen wij naar de tabel met nog te realiseren verkopen in de kopende jaren, naar onze mening ligt hier 
voor de gemeente een forse inspanningsverplichting. 

Pagina 9 

 

Belangrijke 
bevindingen ten 
aanzien van overige 
significante zaken 

 SiSa 

Met betrekking tot de controle van de SiSa bijlage hebben wij geen bevindingen. 

Rechtmatigheid 

Tijdens de controle hebben wij geen bevindingen geconstateerd die van invloed zijn op ons rechtmatigheidsoordeel.  

Pagina 18 
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Significante 
verslaggevings-
grondslagen 

 Significante verslaggevingsgrondslagen en de toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële 
positie en de baten en lasten van de gemeente. Daarnaast vereisen zij van het college van burgemeester en wethouders 
het toepassen van oordeelsvorming ten aanzien van moeilijke, subjectieve en complexe posities, die vaak – vanwege de 
noodzaak om inschattingen te moeten maken over het effect van zaken – inherent onzeker zijn. 

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van de gemeente zijn uiteengezet in paragraaf 5.1 in de jaarrekening 2015. 
In de jaarrekening 2015 hebben zich ten opzichte van 2014 geen wijzigingen van materieel belang voorgedaan in de 
toegepaste verslaggevingsgrondslagen, die een aanzienlijke invloed hebben gehad op de baten en lasten en/of de 
financiële positie van de gemeente.  

n.v.t. 

 

Analyse vermogen en 
resultaat 

 Per 31 december 2015 is het eigen vermogen van de gemeente Albrandswaard met circa € 2,3 miljoen afgenomen. De 
schuldpositie is toegenomen. 

Pagina 22 

 

Geïdentificeerde 
fouten en 
tekortkomingen in de 
toelichtingen 

 De materialiteit bij planning en uitvoering van onze controle was € 707.000 (2014: € 600.000, zoals uiteengezet in onze 
controleplanning. Deze materialiteit sluit aan op het door de gemeenteraad vastgestelde controleprotocol. 
 

Goedkeuringstoleranties 

Fouten 

Onzekerheden 

1% van het totaal van de lasten 

3% van het totaal van de lasten 

€    707.000 

€ 2.121.000 

Rapporteringstoleranties 

Fouten 

Onzekerheden 

 Oordeelsvorming accountant 

Oordeelsvorming accountant 

De jaarrekening 2015 bevat geen niet-gecorrigeerde fouten. 

De jaarrekening 2015 bevat € 682.000 (onder voorbehoud, van afronding controle) aan onzekerheden. 

Dit betreft: 

 Onzekerheden omtrent uitbetaalde PGB’s (WMO & Jeugd) ad € 617.000; 

 Onzekerheden omtrent lokale kosten WMO ad € 65.000. 
 

n.v.t. 
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Onafhankelijkheid  Deloitte Accountants B.V. is onafhankelijk van de gemeente en voor zover wij weten heeft zich geen inbreuk voorgedaan 
op de van toepassing zijnde regels en het beleid ten aanzien van onafhankelijkheid. 

Ons zijn geen relaties bekend tussen Deloitte Accountants B.V. en haar zuster- en/of dochterondernemingen of de 
member firms van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en hun respectieve zuster- en/of dochterondernemingen en de 
gemeente, die naar ons professionele oordeel mogelijk van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid. 

Bijlage B bevat een nadere uiteenzetting van onze onafhankelijkheid. 

Pagina 32 
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Waardering en resultaten grondexploitaties 

 

Bevindingen  De economische crisis heeft in veel gevallen (nog steeds) een grote invloed op de resultaten van (gemeentelijke) grondexploitaties. Gemeenten kunnen 
hierdoor gezamenlijk miljarden euro’s aan grondbezit moeten afwaarderen. Veel gemeenten hebben inmiddels, mede met het oog op de jaarc ijfers, de 
grondexploitatie opnieuw laten doorrekenen. Dat heeft in veel gevallen effect op de gemeentebegroting. Daar komt bij dat een lagere bouwproductie ook leidt 
tot minder inkomsten uit onroerend zaakbelasting en bouwleges en dat apparaatskosten, die de grondexploitatie normaal afdekt, nu als extra last op de 
reguliere begroting gaan drukken. 

De twee voornaamste negatieve effecten op de grondexploitatie zijn uitstel van projecten en dalende vastgoedprijzen. Door de vertragingen lopen de rente-
kosten van gemeenten op. Het duurt immers langer voordat investeringen in grond tot inkomsten leiden. Vaak zijn grondverkopen pas ‘hard’ als een project-
ontwikkelaar het merendeel (60-70%) van zijn woningen of kantoorruimtes heeft verkocht en die verkopen stagneren momenteel in veel gevallen. 

In uw gemeente is intern berekend wat de invloed van de economische crisis kan zijn op de uitkomsten van de grondexploitatie. Met deze berekeningen 
heeft uw gemeente ook beoordeeld of het onderhanden werk in de jaarrekening 2015 op een juiste wijze is gewaardeerd en of uw gemeente mogelijk een 
verliesvoorziening moet treffen. 

Bouwgronden in exploitatie 

De Gemeente Albrandswaard heeft ultimo 2015 nog voor circa € 16,5 miljoen aan verkopen te realiseren. Dit maakt u redelijk gevoelig voor de huidige 
marktontwikkelingen. Het nog te realiseren bedrag is het bedrag waarover u risico loopt. Met de te realiseren opbrengsten moeten de uitgaven immers 
worden terugverdiend en eventueel ingerekende winsten worden gerealiseerd. Op basis van actualisatie van de grondexploitatieberekeningen is in uw 
jaarrekening 2015 voor een bedrag van € 2,3 miljoen aan voorzieningen voor verwachte verliezen op grondexploitaties verwerkt. 

Voor een specificatie van deze voorziening en nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid en de toelichting op de balans. 

Wanneer wij de nog te realiseren opbrengsten naar jaren afzetten geeft dit het volgende beeld: 

 



 

 

 

 

Rekening houdend met de huidige economische omstandigheden, de thans gemaakte verkoopafspraken, de inmiddels gerealiseerde verkopen zijn wij van 
mening dat de gemeente een forse inspanningsverplichting heeft om de planning te realiseren. Ten tijde van onze controle was is ons aangegeven dat voor 
Overhoeken III inmiddels maatregelen zijn genomen om de verkopen te bespoedigen  

Indien de afwikkeling van bovenstaande plan met één tot twee jaar vertraagt, zal het tekort verder oplopen per jaar oplopen als gevolg van de rentekosten. 

Hierbij geven wij u het volgende overzicht: 

 

 

De uitkomsten van deze berekeningen zijn inmiddels vertaald naar de (meerjaren)begroting van uw gemeente. 

Wij adviseren u de frequentie van het actualiseren van de grondexploitatieberekeningen in het licht van de economische omstandigheden, waar nodig, te 
verhogen en de resultaatverwachtingen van de grondexploitaties met extra aandacht te blijven monitoren. Verder adviseren wij u de gevolgen van een 
stagnerende voortgang in de grondexploitaties doorlopend te vertalen naar verwachte consequenties voor de (meerjaren)begroting om tegenvallers zo snel 
mogelijk inzichtelijk te krijgen, zodat er snelle besluitvorming over correctieve of compenserende maatregelen kan plaatsvinden. 
 
 



 

 

Niet in exploitatie genomen gronden 

Per 31 december 2015 heeft de gemeente Albrandswaard één complexen die nog niet in exploitatie is genomen. Dit betreft het complex 
Slotvalckensteinsedijk 5 met een boekwaarde per 31 december 2015 van € 450.000 (boekaarde per m2 € 165. 
 

De grondexploitaties nemen bij uw gemeente een belangrijke plaats in. De ontwikkeling van de meest relevante posten betreffende de grondexploitatie 
geven wij hierna weer: 
 

Post in de jaarrekening 

(x € 1 miljoen) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Voorraad bouwgronden in exploitatie 6.347 9.630 8.760 11.901 14.066 12.530 

Voorraad bouwgronden niet in exploitatie 11.137 8.073 10.350 7.529 7.082 450 

Reserve grondexploitatie 9.100 9.100 2.689 1.557 1.544 1.657 

Voorzieningen grondexploitatie 5.080 5.108 4.761 4.788 5.148 2.294 

 
De voorraad gronden is in vergelijking met 2014 afgenomen. De oorzaak hiervan is dat er in 2015 minder inkomsten zijn gegenereerd dan er uitgaven zijn 
gedaan en wegens afsluiten van de plannen Centrum Rhoon, Wish Albrandswaard en ontwikkeling Hart van Ghijseland 
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Jeugdzorg 2015 

 

Algemeen  De gemeenten zijn op basis van de Jeugdwet vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Uw gemeente heeft hiervoor via de 

algemene uitkering een bijdrage van het Rijk ontvangen. De aanwending van dit bedrag in 2015 bestaat grotendeels uit de inkoop van de 

regionale zorg via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, de inkoop van lokale zorg en de persoonsgebonden budgetten 

(verder: PGB) via de Sociale Verzekeringsbank. In de gemeentelijke jaarstukken 2015 zijn de lasten van de jeugdzorg verwerkt op basis 

van de beschikbare informatie per ultimo maart 2016. Ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en de PGB 

wordt nog nadere informatie verwacht die relevant kan zijn voor de jaarrekening 2015 van uw gemeente. In de volgende paragrafen gaan 

wij in op de regionale zorg via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, de lokale zorg en de PGB. 

De decentralisatie van de jeugdzorg heeft tot veel administratieve knelpunten en onduidelijkheden geleid, die mede tot uitdrukking zijn 

gekomen in de financiële en inhoudelijke verantwoording door de verschillende partijen in de hele keten van zorgaanbieders tot en met de 

gemeenten. Uw gemeente is binnen haar mogelijkheden proactief ten aanzien van het oplossen van de regionale en lokale knelpunten in 

het verantwoordingstraject rondom de jeugdzorg. Dit uit zich onder andere in deelname aan het overleggen van de Gemeenschappelijke 

Regeling Jeugdhulp Rijnmond met een vertegenwoordiging van de gemeenten en de betrokken accountants en het afstemmen van de 

PGB met de Sociale Verzekeringsbank. De algemene administratieve knelpunten en onduidelijkheden zijn als volgt. 

 Er is geen volledig inzicht in het klantenbestand in verband met de overgangssituatie en het feit dat klanten worden doorverwezen 

naar zorgaanbieders door huisartsen en medische specialisten. De gemeente ontvangt facturen voor zorg aan klanten van wie de 

gemeente geen indicatiestelling heeft. De rechtmatigheid van deze kosten kan zonder deze indicatiestelling niet worden 

vastgesteld. 

 Als gevolg van de hiervoor genoemde redenen heeft de gemeenschappelijke regeling geen inzicht in de volledigheid van de 

kosten 2015. Het risico is aanwezig dat de kosten van de in 2015 geleverde zorg niet volledig zijn verantwoord en dat in de 

regeling in 2016 (of later) wordt geconfronteerd met nakomende kosten. 

 Zorgaanbieders sturen facturen zonder gegevens over de klant. De gemeente kan de rechtmatigheid van de kosten dan niet 

verifiëren. Zorgaanbieders vermelden de gegevens vaak niet uit overwegingen van privacy. 

Deze knelpunten zijn momenteel in opzet opgelost. Er zijn afspraken gemaakt met zorgaanbieders over het melden van de klanten bij de 

gemeente die zijn doorverwezen door anderen dan de gemeente en er is een ministerieel besluit van kracht voor het vermelden van 

persoonlijke gegevens op een inkoopfactuur. Deze maatregelen zullen in 2016 moeten leiden tot verbeteringen in de informatie-uitwisseling 

tussen alle organisaties in het proces. Voor 2015 komen deze maatregelen te laat. Zoals verderop in dit hoofdstuk zal blijken heeft dit geen 

gevolgen voor de jaarrekening 2015 van uw gemeente.  

 

   

Algemeen 
Gemeenschappelijke 
Regeling Jeugdhulp 
Rijnmond 

 De gemeente Albrandswaard werkt met de gemeenten in het Rijnmondgebied via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 

samen voor wat betreft de inkoop van een belangrijk deel van de jeugdzorg. De inkoop van de zorg is aan de gemeenschappelijke regeling 

gedelegeerd. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de indicatiestellingen en voor de controle van de rechtmatigheid van de 

inkoopfacturen. Het verstrekken van de jeugdzorg is dus niet gedelegeerd of gemandateerd aan het bestuur van de Gemeenschappelijke 

Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 
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De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond heeft een concept jaarrekening 2015 bij de gemeente aangeleverd. Deze 

jaarrekening is nog niet voorzien van een controleverklaring van hun accountant, omdat er nog onvoldoende informatie beschikbaar is over 

de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de kosten van de jeugdzorg. De jaarrekening vertoont een positief resultaat van € 3,5 

miljoen, waarvan € 0,7 miljoen tussentijds al bestemd is. Het algemeen bestuur zal later in 2016 over de bestemming van het bedrag van € 

2,8 miljoen besluiten. Dit bedrag kan nog wijzigen als gevolg van de nog te ontvangen afrekeningen van de zorgaanbieders. 

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond heeft de gecontracteerde zorgaanbieders gevraagd uiterlijk 1 april 2016 een 

verantwoording over de in 2015 geleverde zorg inclusief controleverklaring aan te leveren. Omdat een aantal zorgaanbieders nog niet aan 

dit verzoek heeft voldaan, heeft de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond nog geen volledig beeld van de kosten 2015. Niet 

alle zorgaanbieders hebben namelijk hun productie volledig aan de regeling gefactureerd, waardoor de verantwoording nog tot aanvullende 

kosten kan leiden. Het resultaat van € 2,8 miljoen is dus nog niet zeker. Dit heeft geen gevolgen voor de jaarrekening 2015 van uw 

gemeente, omdat de gemeenten kunnen volstaan met het verantwoorden van hun bijdrage 2015 aan de Gemeenschappelijke Regeling 

Jeugdhulp Rijnmond. Het financieel resultaat 2015 van de regeling wordt namelijk niet verrekend met de gemeenten en leidt dus niet tot 

een gemeentelijke vordering op of schuld aan de regeling.  

  

Kosten 2015 
Gemeenschappelijke 
Regeling Jeugdhulp 
Rijnmond 

 De gemeente Albrandswaard heeft de gemeenschappelijke regeling in 2015 op basis van het historisch gebruik bijna € 1,8 miljoen betaald. 

De gemeente heeft deze bijdrage als last in de jaarrekening 2015 verantwoord. Op basis van tussentijdse informatie blijkt dat het werkelijk 

gebruik van de jeugdzorg voor Albrandswaard lager ligt. Er is regionaal gediscussieerd over de wijze waarop het verschil tussen het 

historisch en het werkelijk gebruik per gemeente verwerkt moet worden. Uiteindelijk is besloten dat de gemeenten voor 2015 en 2016 

bijdragen op basis van het historisch gebruik. De gemeente Albrandswaard hoeft geen vordering op te nemen voor het nadelig verschil 

tussen het historisch en het werkelijk gebruik 2015. 

Op basis van de zogenaamde vlaktaks wordt de terugbetaling van het resultaat 2015 afgevlakt. Via de bijdragen 2017, 2018 en 2019 wordt 

het resultaat 2015 namelijk terugbetaald. De gemeentelijke bijdrage 2017 is mede bepaald op basis van het werkelijk gebruik in 2015 en 

wordt vervolgens nog verhoogd met 1/3 van het verschil tussen het historisch en het werkelijk gebruik 2015. Uw gemeente wordt zodoende 

vanaf 2017 geconfronteerd met een lagere bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 

De rechtmatigheid van de uitgaven van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond aan de zorgaanbieders is geen onderdeel 

van ons accountantsoordeel bij de gemeentelijke jaarrekening 2015. Hoewel de gemeente alleen het inkopen van de jeugdzorg heeft 

gedelegeerd aan de gemeenschappelijke regeling en de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de toeleiding tot de jeugdzorg, neemt het 

algemeen bestuur namelijk de verantwoordelijkheid over de rechtmatige besteding van de gemeentelijke middelen, ondanks dat de 

financiële beheersingshandelingen voor een belangrijk deel bij de gemeenten liggen. 
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 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

 

Bevindingen  De gemeenten hebben per 1 januari 2015 een aantal nieuwe WMO taken erbij gekregen. Wij hebben controlewerkzaamheden uitgevoerd 

gericht op de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van de WMO lasten 2015. Voor de juistheid en rechtmatigheid hebben wij 

dossiercontroles uitgevoerd. Wij hebben daarbij geen bijzonderheden geconstateerd. 

In 2015 was sprake van onzekerheid over de volledigheid van de kosten. De gemeente heeft zorgklanten overgenomen, want de zorg was 

per 1 januari 2015 immers niet nieuw. Vektis heeft de bestaande zorg geïnventariseerd. Dit is de zogenaamde initiële vulling. Uit de 

ervaringen in 2015 blijkt dat de initiële vulling onjuistheden en onvolledigheden bevat. Mede om dit risico te beperken heeft uw gemeente 

de zorgaanbieders voor individuele begeleiding en huishoudelijke ondersteuning gevraagd een financiële verantwoording over 2015 met 

een controleverklaring aan te leveren. De gemeente heeft inmiddels voor alle verantwoorde kosten de financiële verantwoording en de 

controleverklaring ontvangen. Het risico dat de gemeente nog facturen ontvangt van zorgaanbieders die op dit moment nog niet in beeld 

zijn, wordt door de gemeente eveneens op laag ingeschat. Wij kunnen instemmen met deze inschatting. 

De gemeente Albrandswaard heeft alle klanten grotendeels geherindiceerd. Vanaf 2016 heeft de gemeente dus zicht op alle inwoners die 

op basis van de WMO zorg ontvangen. Vanaf 2016 is er geen sprake meer van overgangsrechten. In tegenstelling tot de Jeugdwet geeft 

de gemeente in alle gevallen de beschikking af, zodat de gemeente volledig zicht blijft houden op de WMO zorglevering. 

Hierbij merken wij nog het volgende op: 

In het verslaghaar heeft uw gemeente voor circa € 65.000 aan WMO lasten verantwoord welke zijn betaald aan de “kleinere” 

zorgaanbieders. Bij de betreffende jaarverantwoording is een bestuursverklaring opgenomen. Door uw gemeente is geen interne controle 

uitgevoerd of de verantwoording in overeenstemming is met de geleverde prestaties. Wij merken deze post als ad € 65.000 dan ook als 

onzeker aan. 
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 Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

 

Bevindingen  De gemeente is verantwoordelijk voor het leveren van de zorg op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de 

Jeugdwet. De gemeente Albrandswaard levert het grootste deel van de zorg in natura. Dat wil zeggen dat de geleverde zorg door de 

zorgaanbieders direct bij de gemeente in rekening wordt gebracht. De tegenhanger is de levering van zorg via een persoonsgebonden 

budget (verder: PGB). De klant koopt dan zijn eigen zorg in. Vanaf 2015 is de Sociale Verzekeringsbank (verder: SVB) belast met de 

uitvoering van de PGB’s. 

De SVB is het afgelopen jaar veel in de publiciteit geweest als gevolg van de uitvoeringsproblemen bij de PGB’s. De SVB beheert de 

PGB’s per klant. De facturen van de door de klant gecontracteerde zorgaanbieders worden door de SVB betaald. Daartoe moet de factuur 

eerst gecontroleerd worden met het contract tussen de klant en de zorgaanbieder en de beschikking van de gemeente. Dit omvangrijke 

administratieve proces leidde in 2015 tot achterstanden in de betaling van de facturen van de zorgaanbieders. Om de continuïteit van de 

zorg niet in gevaar te brengen, heeft de staatssecretaris in de loop van 2015 besloten om de facturen zonder een volledige controle door de 

SVB te laten betalen. De controle van de rechtmatigheid van de betalingen is daarna door de SVB in samenspraak met hun accountant 

opgepakt. 

Uw gemeente heeft voor 2015 totaal € 0,8 miljoen als voorschot aan de SVB betaald. In maart 2016 is gestart met een intensieve 

afstemming tussen de gemeente en de SVB over de toegekende PGB’s en de werkelijke kosten. Uit deze afstemming blijkt vooralsnog een 

werkelijke besteding van € 0,6 miljoen. De gemeente zal het verschil van circa € 0,2 miljoen van de SVB terugontvangen. Uw gemeente 

heeft dit voordeel in de jaarrekening 2015 verwerkt.  

De accountant van de SVB doet bij de SVB onderzoek naar de rechtmatigheid van de besteding van de persoonsgebonden budgetten, Er 

zal sprake zijn van financiële en procedurele onrechtmatigheden. Dit wordt op het niveau van SVB totaal gecontroleerd en geëvalueerd. Er 

wordt om die reden geen accountantsoordeel per gemeente afgegeven. Het is onzeker wat de financiële en procedurele 

onrechtmatigheden voor de gemeente Albrandswaard zijn. Bovendien heeft de SVB niet vastgesteld of de gefactureerde zorg 

daadwerkelijk geleverd is. Om deze reden merken wij de verantwoorde kosten ad € 0,6 miljoen volledig als een onzekerheid aan. Wij 

kunnen geen uitspraak doen over deze post. De post valt ruimschoots binnen de goedkeuringstolerantie van 3% van de totale lasten (€ 2,2 

miljoen). 
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Single information Single audit 

 

Proces 
totstandkoming 
SiSa-bijlage 

 De procedure die uw gemeente moet naleven bij de aanlevering van de bestanden aan het CBS is niet wezenlijk gewijzigd. Uw gemeente dient in 
een vast, voorgeschreven stramien een zevental documenten aan het CBS te leveren. De SiSa-bijlage die opgenomen is in de jaarrekening is opge-
steld door de gemeente. Wij hebben de SiSa-bijlage gecontroleerd op basis van de door u opgemaakte SiSa-bijlage en de nota verwachtingen 
accountantscontrole SiSa 2015. Hierbij stellen wij de juistheid van de gegevens in de SiSa-bijlage vast. Wij willen benadrukken dat u als gemeente 
zelf verantwoordelijk bent voor de volledigheid van de te verantwoorden indicatoren zoals opgenomen in de SiSa-bijlage. Indien een ‘0’ is ingevuld 
zijn wij bij uw organisatie nagegaan of deze ‘0’ terecht is ingevuld. U heeft dit aan ons bevestigd. 

In het kader van de totstandkoming van de SiSa-bijlage merken wij nog het volgende op. Bij de meest recente review van de Audit Dienst Rijk (ADR) 
van de accountantscontrole van de SiSa-bijlagen 2014 (de zogenoemde single review 2015) hebben wij gemerkt dat zij kritisch zijn op de kwaliteit 
van de aangeleverde SiSa-bijlagen door de gemeenten en de hierop uitgevoerde accountantscontroles.  

 

Fouten en 
onzekerheden  
SiSa-bijlage 

 Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden 
van de specifieke uitkeringen die in 2015 in het kader van SiSa zijn verantwoord. Wij doen dit met een tabel, die wij ook moeten opnemen als er 
geen fouten of onzekerheden geconstateerd zijn. Per regeling is hierin aangegeven of, en zo ja welke, financiële fouten of onzekerheden zijn 
geconstateerd: 

Nr. Specifieke uitkering 
Fout of 
onzekerheid 

Financiële 
omvang 
in euro’s 

Toelichting 
fout 
/onzekerheid 

E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai) n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

G1A Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2014 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB gemeente 2015 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2015  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 Totaal n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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Rechtmatigheid 

 

Bevindingen  De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en moeten door de gemeenteraad zelf 
nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de 
Gemeentewet. Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzi-
gingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan de gemeenteraad, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen.  
Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan de gemeenteraad van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk wordt 
gemaakt op het budgetrecht van de gemeenteraad. 

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota 2013 van het Platform Rechtmatigheid. De belangrijkste inhoudelijke aanpassing 
betreft de vaststelling dat het overschrijden van de begroting altijd onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het accoun-
tantsoordeel. Essentieel is dat de raad nadere regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde 
opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen (3) moeten meewegen bij het 
oordeel van de accountant. In die gevallen dat de gemeenteraad geen nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat deze kostenoverschrijdingen door de 
accountant niet worden betrokken bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende controleverklaring kan worden afgegeven. 

Daarnaast moet de accountant in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waarvan het college in de jaarrekening moet aangeven dat ze 
nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. Extra lasten die worden gemaakt omdat extra opbrengsten daarvoor de ruimte bieden terwijl deze 
extra lasten niet direct zijn gerelateerd aan de extra opbrengsten, en waarbij de raad nog geen besluit heeft genomen over de aanwending van deze extra 
opbrengsten, zijn onrechtmatig. 

In totaal heeft uw gemeente € 51,7 miljoen aan lasten begroot (na wijziging), tegenover € 66,3 miljoen werkelijke lasten. Dit is in totaal een overrealisatie van  
€ 14,6 miljoen (28,27%). Aan baten had uw gemeente een bedrag van € 50,7 miljoen begroot, tegenover € 63,7 miljoen werkelijke baten. In totaal gaat het 
om een hogere realisatie aan baten van € 13 miljoen (25,6%). 

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per programma. Op diverse programma’s (inclusief 
algemene inkomsten en uitgaven) zijn begrotingsoverschrijdingen op de lasten te constateren. Deze zijn in te delen in de onderstaande categorieën, zoals 
genoemd in Kadernota 2013 van de commissie BBV. 

Lastenoverschrijding 
programma (x € 1.000) 

Begrotingsafwijking 
Onrecht- 
matig, telt 
niet mee 

Onrecht-
matig, telt 
wel mee 

Programma 1 (totaal € 18.876) 

Openbare orde & veiligheid & 

Algemeen bestuur 

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaand beleid. Deze worden 

overigens vrijwel geheel gecompenseerd door direct gerelateerde (hogere) 

opbrengsten. 

V  

Programma 2 (totaal € 15.977) 

ruimtelijke ordening, Wonen en 

Economie 

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaand beleid. Overschrijdingen 

hebben grotendeels te maken met de grondexploitatie. Deze worden overigens 

grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde (hogere) opbrengsten.  

V  

Programma 4 Participatie, 

Financiën & Sport (totaal € 34.972) 

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaand beleid. Deze worden 

overigens vrijwel geheel gecompenseerd door direct gerelateerde (hogere) 

opbrengsten 

V  
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Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse van deze overschrijdingen naar de toelichting op de programmarekening, waarin een analyse 
van begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2015 is opgenomen. 
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Vermogen en resultaat 

 

Beschrijving  Het BBV kent een duidelijk onderscheid tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen via de programma-
rekening te lopen. De gemeente mag geen baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen muteren. 

De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming. Het resultaat van baten en lasten bedraagt 
€ 2,3 miljoen nadelig. Per saldo is tussentijds reeds € 0,3 miljoen aan de reserves onttrokken, zodat het uiteindelijke nog te bestemmen 
jaarresultaat € 2,0 miljoen nadelig bedraagt. Dit bedrag is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in de balans.  

In het hierna volgende overzicht hebben wij de mutaties in de reserves schematisch weergegeven (x € 1.000): · 

Ontwikkeling eigen vermogen 2011 2012 2013 2014 2015 

Stand van de reserves per 1 januari 20.928 25.096 26.704 24.275 21.076 

Overboeking van reserves naar voorzieningen m.b.t. 

riolering en reiniging 

   - 4.781  

Tussentijdse resultaatbestemming tijdens boekjaar 4.183 597 2.293 293 -/- 317 

Nog te bestemmen resultaat bij jaarrekening -15 1.010 -135 1.289 -/- 2.026 

Totaal (= saldo van baten en lasten) 4.168 1.607 - 2.429 1.582 -/- 2.343 

Stand per 31 december 25.096 26.704 24.275 21.076 18.733 

 
De reserves van uw gemeente zijn in 2015 met een bedrag van € 2,6 miljoen afgenomen. Dit komt overeen met het resultaat van baten en 
lasten van € 2,6 miljoen nadelig. 

De omvang van uw reserves bedraagt ultimo 2015 circa 22% van het balanstotaal (2014:27%). Hierna geven wij een overzicht van de 
ontwikkeling van het resultaat (vóór bestemming) van 2011 tot en met 2015. 
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Het positieve exploitatieresultaat 2015 is mede ontstaan na een aantal incidentele baten en lasten. Het ‘genormaliseerde’ 
exploitatieresultaat 2015 (resultaat exclusief incidentele baten en lasten) hebben wij hierna op hoofdlijnen berekend. Voor een meer 
uitgebreide analyse van het resultaat verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening en het, overeenkomstig de notitie 
incidentele baten en lasten van de Commissie BBV opgenomen, overzicht van incidentele baten en lasten dat is opgenomen in deze 
toelichting. 
 

Negatief netto resultaat 2015 (x € 1.000)  2.027 

Incidentele nadelen + 2.628  

  + 2.628 

Incidentele voordelen -/- 3.022  

  -/- 3.022 

Genormaliseerd nettoresultaat 2015 (nadelig)  2.421 
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Financiële 
kaart ( 
ontwikkeling 
financiële 
positie over 
de periode 
2012-2015) 

 

 

Debt ratio: Vreemd vermogen/Totaal vermogen. 

Dit kengetal drukt uit in hoeverre het totale bezit van de gemeente op de balans is belast met schulden. 

Netto schuld: Som van het vreemd vermogen minus de kortlopende vorderingen en uitzettingen, liquide middelen, overlopende activa en langlopende 

uitzettingen. 

Exploitatie: inkomsten exclusief inzet reserves. 
Dit kengetal geeft een indicatie van het aandeel van de rentelasten van de schulden in de totale exploitatie. 

Schuld-evolutie: De toe of afname van de netto schuld per inwoner. 

Netto schuld per inwoner: De som van de netto schuld gedeeld door het aantal inwoners per balansdatum. 
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Bevestigingen van 
het college 

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

 

 

Meningsverschil met 
management of 
beperking in 
reikwijdte van de 
controle 

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

 

Normering 
topinkomens (WNT) 

 De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is in werking getreden met ingang van 1 januari 
2013. De WNT regelt niet alleen de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semi-publieke sector, maar stelt ook maxima aan 
de hoogte van de bezoldiging van topfunctionarissen en tevens aan de ontslagvergoedingen. 

Met ingang van 1 januari 2013 is bij wet vastgelegd dat rechtspersonen of organisaties die volledig of in aanzienlijke mate uit publieke 
middelen zijn gefinancierd beloningen van topfunctionarissen openbaar dienen te maken, ook als deze de in de wet gestelde maximale 
bezoldiging van € 230.474 niet te boven gaat. Daarnaast dienen gemeenten het salaris openbaar te maken van overige medewerkers 
(inclusief – wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan – ingehuurd personeel) die een bezoldiging ontvangen boven deze norm. Ten 
slotte stelt de WNT een aantal overige eisen, zoals een maximale ontslagvergoeding voor topfunctionarissen van € 75.000. 

In 2015 is voor geen van de topfunctionarissen en overige medewerkers sprake van een overschrijding van de grensbedragen. 

 

Naleving van wet- en 
regelgeving overige 

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

 

Betrouwbaarheid en 
continuïteit van de 
automatiserings-
omgeving 

 Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op het doen van 
uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen 
daarvan. Onze bevindingen daaromtrent raken dan ook slechts díe onderdelen die wij onderzocht hebben in het kader van de jaarrekening, 
wat wil zeggen dat wij ter zake geen volledigheid pretenderen. Uit de door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn geen bijzonderheden 
gebleken waarop wij u via deze rapportage willen attenderen. 
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Fraude  In Nederland is de accountant wettelijk verplicht om alle ontdekte fraudegevallen te rapporteren aan het management van de organisatie. 
Wij merken op dat onze controle niet specifiek is ingericht op het ontdekken van fraude. De accountant is wel verantwoordelijk voor het 
betrekken van frauderisico’s in de planning en uitvoering van zijn controleopdracht.  

Wij hebben een fraudediscussie gevoerd met het controleteam en met het management van de gemeente Albrandswaard, waarbij wij de 
nadruk hebben gelegd op de vermoedens van materiële onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken. Van het management 
hebben wij de bevestiging ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd waarbij het management of werknemers die een 
belangrijke rol spelen bij de maatregelen van interne beheersing of anderen in het geval dat de fraude van materieel belang kan zijn op de 
jaarrekening, zijn betrokken.  

Tevens hebben wij zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die gericht waren op het risico van het ‘omzeilen’ van de interne 
beheersingsmaatregelen door het management te detecteren. Wij hebben specifieke controles uitgevoerd op memoriaalboekingen en 
schattingen en hebben significante en ongebruikelijke transacties met behulp van gegevensanalyses onderzocht.  

Hoewel wij een sceptische houding hebben ten opzichte van risico’s van fraude in de jaarrekening, willen wij opmerken dat onze controle 
niet specifiek is gericht op het ontdekken hiervan. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2014 hebben wij geen 
aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude. 

 
 

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

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

omvang en frequentie van deze inschattingen, het proces dat het college daarbij hanteert, alsook de communicatie daarover met het 

personeel en de gemeenteraad. Als onderdeel hiervan hebben wij gevraagd daarbij mede inzicht te geven in de eigen risico-inschatting ten 

aanzien van corporate compliance vraagstukken, zoals het risico van corruptie. 

Tijdens deze gesprekken heeft het management aangegeven zich bewust te zijn van frauderisico’s. Hierbij heeft het management ook 

voorbeelden gegeven van de manier waarop zij deze beheerst. Tegelijkertijd stellen wij vast dat het maken en/of periodiek actualiseren van 

een dergelijke gerichte (fraude)risicoanalyse nog geen zichtbaar onderdeel vormt van de interne beheersingsomgeving. Uw organisatie 

loopt hierdoor het risico dat de interne beheersing door actuele ontwikkelingen kwetsbare plekken bevat die onopgemerkt blijven. 

De huidige economische ontwikkelingen kunnen voor bedrijven, instellingen en hun werknemers leiden tot verhoogde prikkels of 

gelegenheden tot het doen van of meewerken aan fraude en/of transacties met een ongebruikelijk karakter.  

Gelet op het belang van een risicoanalyse die is toegespitst op de huidige economische ontwikkelingen en actuele interne beheersing 

attenderen wij u op de algemene publicatie ‘Frauderisicoanalyse door directie en toezichthoudend orgaan’ en de verdieping daarvan in de 

publicatie ‘Bribery and corruption, considerations of risks by management and those charged with governance’. 
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Bijlage A: Niet-gecorrigeerde fouten 
Niet-gecorrigeerde fouten 

De jaarrekening 2014 bevat geen ongecorrigeerde fouten.  
 

Aard van de fouten Rechtmatigheid Getrouwheid 

Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen voorgaande periode N.v.t. N.v.t. 

Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen huidige periode   

Rechtmatigheidsfout is tevens getrouwheidsfout   

Rechtmatigheidsfout is per saldo ook een getrouwheidsfout   

(Sub)totaal getrouwheidsfouten Subtotaal Subtotaal 

Extra absolute waarde rechtmatigheidsfouten   

Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel 
effect vanuit externe regels (EU-aanbesteding geen 2B melding) 

 

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

 

Overige rechtmatigheidsfouten  

Totaal rechtmatigheidsfouten  

 

Aard van de onzekerheden Rechtmatigheid Getrouwheid 

Onzekerheid rechtmatigheid betreft tevens getrouwheid € 682.000 € 682.000 

Onzekerheid rechtmatigheid is per saldo ook een onzekerheid inzake 
getrouwheid 
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Aard van de fouten Rechtmatigheid Getrouwheid 

(Sub)totaal onzekerheden in de controle getrouwheid Subtotaal € 682.000 Totaal € 682.000 

Extra absolute waarde onzekerheden rechtmatigheid   

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

 

Extra financiële beheershandelingen met een onzeker direct financieel 
effect vanuit interne regels (gedoogbeleid) 

  

Overige onzekerheden inzake rechtmatigheid  

Totaal onzekerheden in de controle rechtmatigheid Totaal € 682.000 

 
Wij hebben van het college een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen, waarin het college bevestigt dat de niet-gecorrigeerde fouten, zowel individueel als in totaal, in het 
kader van de jaarrekening niet materieel zijn. Het college heeft tevens bevestigd geen kennis te hebben van andere niet-gecorrigeerde fouten. 
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Bijlage B: Onafhankelijkheid 
Bevestiging onafhankelijkheid 

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenomen in de ‘Verordening inzake Onafhankelijkheid 
(ViO)’ en vormen een belangrijk onderdeel van het ‘normenkader’ waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de ViO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed. 

Op basis van onze toetsing concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend accountant bij de gemeente Albrandswaard in 2015 voldoende is gewaarborgd. Een overzicht van de 
aanvullende dienstverlening hebben wij hierna opgenomen. 
 

Aanvullende dienstverlening 

Diverse specifieke verantwoordingen 
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Bijlage C: Reikwijdte van de controle 2015 
De opdracht die u ons heeft verstrekt 

Binnen het kader van de meerjarige overeenkomst tussen uw gemeente en Deloitte Accountants B.V. tot het controleren van uw jaarrekening bevestigen wij formeel elk jaar de onderlinge 
afspraken met een opdrachtbevestiging. Met de opdrachtbevestiging van 9 november 2015 heeft u ons op meer gedetailleerde wijze opdracht gegeven tot het controleren van de jaarre-
kening 2015. 

De doelstelling van de controle is het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening van de Gemeente Naam. In dit accountantsverslag geven wij een toelichting op de bevindingen 
naar aanleiding van de controle. 

Onze controleaanpak bestaat in hoofdlijnen uit drie fasen: de risicoanalyse, de interim-controle en de jaarrekeningcontrole. 

Gezamenlijke risicoanalyse als basis 

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

Interimcontrole 

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

Optioneel: Wij onderzoeken tijdens de interim-controle de procesrisico’s, om te bepalen of hierin voldoende beheersmaatregelen (de AO/IB) zijn getroffen 

Jaarrekeningcontrole 

Bij de jaarrekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgens de geldende verslaggevingsvoorschriften, of de door u opgestelde jaarrekening een getrouw beeld geeft en 
of de baten, lasten en balansmutaties voldoen aan de eisen van rechtmatigheid zoals opgenomen in het controleprotocol 2009-2013. Ook stellen wij vast dat de posten in de jaarrekening 
adequaat zijn toegelicht. Onze controle houdt niet in dat wij alle posten integraal controleren. Onze aanpak heeft als doel om belangrijke onjuistheden of onrechtmatigheden te ontdekken, 
rekening houdend met de materialiteitsgrenzen zoals vastgelegd in het controleprotocol 2009-2015. 

Het product van de jaarrekeningcontrole is de controleverklaring bij de jaarrekening en een verslag van bevindingen. In het verslag van bevindingen rapporteren wij fouten en onzekerheden 
die naar onze mening van belang zijn voor de behandeling van de jaarrekening (zoals governance, financiële positie, ontwikkeling resultaten en de kwaliteit van de interne beheersing). 

Scope van de opdracht 

Onze controleverklaring is gebaseerd op onze controlewerkzaamheden als accountant van de gemeente Albrandswaard. 
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Bijlage D: Disclaimer en beperking in gebruik 

Dit verslag is alleen bestemd voor de leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard en mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk 
aan derden worden verstrekt of aangehaald zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Er wordt geen verantwoordelijkheid aan een derde partij geaccepteerd, omdat dit verslag daar niet 
voor opgesteld en bedoeld is. Dientengevolge nemen wij geen enkele verplichting of plicht van zorg aan ieder ander persoon aan wie dit verslag getoond of in zijn handen komt op ons. 

De in dit verslag aan de orde gestelde onderwerpen zijn door ons geconstateerd gedurende onze controleopdracht waarvan wij van mening zijn dat zij uw aandacht behoeven. Het is geen 
allesomvattend verslag van alle geconstateerde zaken en in het bijzonder kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het rapporteren van alle bedrijfsrisico’s of tekortkomingen in 
het systeem van interne beheersing. Elke conclusie, opinie of opmerking in dit verslag is verstrekt in de context van onze controleverklaring over de jaarrekening als geheel, welke zal worden 
verstrekt in onze controleverklaring. 

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

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a UK Private Company limited by guarantee, and its network of member firms. Neither Deloitte Touche Tohmatsu nor any of its 
member firms has any liability for each other's acts or omissions. Each of the member firms is a separate and independent legal entity operating under the names of "Deloitte", "Deloitte & 
Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu", or other related names. 


