


Vertrouwelijk 
Aan de leden van het algemeen bestuur van 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland 
Postbus 6267 
4000 HG TIEL 

Ct bakertilly 

Breda, maart 2019 

Geachte leden van het algemeen bestuur, 

Voor u ligt het accountantsverslag dat wij hebben opgesteld op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de controle van de 
jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland. 

De belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole hebben wij in dit accountantsverslag opgenomen. 

Wij bedanken de directie en de betrokken medewerkers van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland voor de open en constructieve 
samenwerking bij het verrichten van onze controlewerkzaamheden en de totstandkoming van onze rapportage. 

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij graag bereid. 

Met vriendelijke groet, 
Baker Tilly Berk N.V. 

£~-~ 
drs. R.G. de Kort RA 
Externe accountant 
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1. Bestuurlijke samenvatting Ct bakertilly 
Als accountant van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland 
hebben wij de controle van de jaarrekening uitgevoerd op basis van de kaders en 
normen die door de wetgever als ook door u als algemeen bestuur aan ons zijn 
meegegeven. 
In dit accountantsverslag doen wij verslag van de uitkomsten van ons onderzoek 
naar de getrouwheid en de rechtmatige totstandkoming van de lasten en baten en 
de activa en passiva in de jaarrekening 2018. 

Daarnaast concluderen we dat de organisatie aandacht heeft besteed aan de 
overgang naar outputfinanciering en hierin goede stappen heeft gezet. Hierbij 
hebben ze aandacht besteed aan de inrichting van de processen. Optimalisatie van 
de functiescheiding zal gedurende 2019 verder worden ingeregeld. 

Als accountant hebben wij op basis van wet- en regelgeving de taak om de 
jaarrekening te controleren en het jaarverslag te toetsen. Hierover rapporteren wij in 
hoofdstuk 5. In het jaarverslag legt het dagelijks bestuur verantwoording af over de 

In hoofdstuk 2 geven wij inzicht in de aard en reikwijdte van de werkzaamheden. uitvoering van het beleid. Wij hebben geen strijdigheden geconstateerd in het 
Hierin worden onder andere de toleranties benoemd en de gekozen controleaanpak. jaarverslag. Daarnaast hebben wij vastgesteld dat in de jaarrekening van de GR 
De bij onze controle van de jaarrekening 2018 toegepaste goedkeuringstolerantie Omgevingsdienst Rivierenland over boekjaar 2018 op de juiste wijze rekening is 
bedraagt voor fouten 1 % (€ 160.00) en voor onzekerheden 3% (€ 480.000) van de gehouden met de bepalingen uit de WNT. 
totale lasten. Uit de controle zijn geen getrouwheidsfouten naar voren gekomen. 
Wel hebben wij rechtmatigheidsfouten geconstateerd ten aanzien van Met betrekking tot de wet Schatkistbankieren constateren wij de drempel niet is 
aanbestedingen. In hoofdstuk 3 van dit accountantsverslag gaan wij met name in op overschreden gedurende geheel 2018. In de jaarrekening is op juist wijze rekening 
die zaken die van belang zijn voor u als algemeen bestuur. Wij ondersteunen u gehouden met de wet Schatkistbankieren. Tijdens de controle hebben we 
daarbij in uw controlerende rol en uw besluitvorming rondom de jaarrekening. We geconstateerd dat gewerkt wordt met een normenkader dat is opgesteld bij de 
zijn voornemens een controleverklaring bij de jaarrekening te verstrekken met oprichting van de organisatie. Hierin is verouderde wet- en regelgeving opgenomen. 
goedkeurend oordeel omtrent getrouwheid en afkeurend oordeel omtrent Wij adviseren de inhoud van het normenkader in 2019 te herzien en te overwegen 
rechtmatigheid. intern beleid in het normenkader te beperken. Ons advies is ook op het interne 

inkoopbeleid buiten het normenkader te laten. 
In hoofdstuk 4 geven wij inzicht in de interne beheersing. Wij concluderen dat de 
aanbestedingen niet conform de geldende wet- en regelgeving hebben 
plaatsgevonden. Dit is een belangrijk aandachtpunt voor 2019 voor de organisatie. 
Voorgaande heeft geleid tot fouten in de jaarrekening met betrekking tot 
rechtmatigheid. Deze fouten hebben invloed op de strekking van de door ons af te 
geven verklaring in het kader van de rechtmatigheid. Ten tijde van de controle heeft 
de organisatie al acties in gang gezet om te voorkomen dat uit controle 2019 In hoofdstuk 7 gaan wij in op een aantal overige onderwerpen waarover wij dienen te 
vergelijkbare fouten komen. De acties betreffen onder andere het stopzetten van rapporteren. Dit betreffen de onafhankelijkheid van ons als accountant, de wijze 
contracten met optie tot verlenging en het gaan inhuren via het dynamisch waarop wij in onze controle omgaan met fraude en onze conclusie ten aanzien van 
aankoopsysteem dat in de regio wordt gebruikt. Daarnaast wordt door de organisatiede betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. 
een nieuwe Europese aanbesteding voorbereid om raamcontracten af te sluiten. Wij hebben geen signalen van fraude geconstateerd. Daarnaast zijn wij 

onafhankelijk van de GR Omgevingsdienst Rivierenland. 

In hoofdstuk 6 geven wij u inzicht in de financiële positie en het resultaat. Wij 
constateren dat de GR Omgevingsdienst Rivierenland een inventarisatie heeft 
uitgevoerd voor de risico's die van belang zijn voor de gemeenschappelijke regeling. 
In 2018 is een resultaat na bestemming behaald van ca.€ 0,7 miljoen. 

Hoofdstuk 8 sluit ten slotte af met de relevante ontwikkelingen in de BBV die op dit 
moment spelen. Wij hebben deze niet specifiek gemaakt voor GR Omgevingsdienst 
Rivierenland. 
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2. Aard en reikwijdte Ct bakertilly 

2. 1 Opdracht 
Wij hebben van u de opdracht gekregen om de jaarrekening 2018 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland te controleren. In 
onze vaktechnische opdrachtbevestiging is deze opdracht in detail verder 
uitgewerkt. 

Bij deze controle hanteren wij de in de controleverordening vastgelegde marges. 
De maximaal toe te passen marges zijn vastgelegd in het Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden (het Bado). De door u vastgestelde 
marge is gelijk aan het wettelijk kader en hebben wij als uitgangspunt gehanteerd. 
De bij onze controle van de jaarrekening 2018 toegepaste goedkeuringstolerantie 
bedraagt voor fouten 1 % (€ 160.000) en voor onzekerheden 3% (€ 480.000) van de 
totale lasten. 

Onze controle houdt in dat wij niet alle transacties controleren. Onze aanpak heeft 
als doel om belangrijke onjuistheden en onrechtmatigheden te ontdekken. 

In het accountantsverslag worden fouten en onzekerheden gerapporteerd die 
€ 8.000 overschrijden en worden overige bijzonderheden die van belang zijn voor de 
behandeling van de jaarrekening door uw algemeen bestuur gerapporteerd. Daarbij 
sluiten wij aan bij de door het algemeen bestuur vastgestelde 
rapporteringstolerantie. 

2. 2 Grondslagen 
De accountantscontrole omvat onder meer een onderzoek door middel van 
deelwaarnemingen, beoordeling van de grondslagen van de financiële verslaggeving 
en van belangrijke schattingen die bij het opmaken van de jaarrekening zijn 
gehanteerd. 

In het kader van de waarderingsgrondslagen komen zaken aan de orde die een 
significante invloed hebben op de kwaliteit van de jaarverslaggeving, zoals nieuwe of 
gewijzigde waarderingsgrondslagen, schattingen, beoordelingen en onzekerheden 
en/of bijzondere transacties. In het verslagjaar 2018 zijn geen wijzigingen 
doorgevoerd in de keuze of de toepassing van belangrijke 
verslaggevingsgrondslagen. 

Naar onze mening zijn de door het dagelijks bestuur gekozen 
waarderingsgrondslagen aanvaardbaar en consistent toegepast met betrekking tot 
de significante jaarrekeningposten en bijzondere transacties. 
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3. Accountantscontrole C9 bakertilly 
3. 1 Geen sprake van niet-gecorrigeerde afwijkingen 
Bij de controle hebben wij geconstateerd dat bij het afsluiten van inhuurcontracten in 
2018 de wet- en regelgeving rondom aanbestedingen niet altijd is nageleefd. Het 
financieel belang van deze contracten is > 3% van de lasten inclusief toevoegingen 
aan de reserves. Zie 4.2 voor een nadere toelichting. 

Naar aanleiding van de door ons verrichte werkzaamheden hebben wij geen 
afwijkingen en/of onzekerheden op gebied van getrouwheid geconstateerd die de in - 
hoofdstuk 2.1 genoemde materialiteit overschrijden en niet zijn gecorrigeerd. 

In de jaarrekening zijn lasten verantwoord van in totaal€ 1, 7 miljoen die 
betrekking hebben op ingekochte diensten van inhuurkrachten. De contracten 
die aan deze lasten ten grondslag liggen bedragen totaal€ 13,2 miljoen. In 
diverse gevallen is sprake van inkopen die, waar dat wel vereist was, niet 
conform de Europese aanbestedingsregels hebben plaatsgevonden. Het 
totaalbedrag van de rechtmatigheidsfout die hiermee samenhangt bedraagt 
€ 5,6 miljoen. 
De rechtmatigheidsfout overschrijdt het in de paragraaf "Materialiteit" 
genoemde percentage voor fouten. 

3.2 Oordeel in de controleverklaring 
Bij de jaarrekening over boekjaar 2018 zijn wij voornemens een goedkeurende 
controleverklaring te verstrekken voor het aspect getrouwheid. Met betrekking tot 
de rechtmatigheid zullen wij een afkeurend oordeel verstrekken. 

Ons oordeel: 
geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
activa en passiva van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst - In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de 
Rivierenland op 31 december 2018 in overeenstemming met Besluit begroting anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, subj 
en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 
voldoen de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
balansmutaties over 2018, vanwege het belang van de aangelegenheid leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 
beschreven in de paragraaf "De basis voor ons afkeurend leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede 
rechtmatigheidsoordeel", niet in alle van materieel belang zijnde aspecten aan of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen niet in 
overeenstemming zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen. 

De basis voor ons oordeel bij de jaarrekening 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 
ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole 
decentrale overheden (Bado), het normenkader rechtmatigheid 2018 dat is 
vastgesteld door het algemeen bestuur en het controleprotocol Wet normering 
topinkomens (WNT) 2018 vallen. 
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3. Accountantscontrole (t bakertilly 
3.3 Geen (materiële) afwijkingen die in het oordeel moeten worden betrokken in het 
kader van begrotingsrechtmatigheid 
De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op Artikel 
189, 190 en 191 van de Gemeentewet en moeten door het algemeen bestuur zelf 
nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de 
begroting, via de verordening op het financieel beheer en het controleprotocol. 

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en 
lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende 
overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het algemeen bestuur, zodat deze tijdig 
(binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende 
waarborgen voor tijdige melding aan het algemeen bestuur van 
budgetoverschrijdingen brengt het risico met zich mee dat inbreuk wordt gemaakt 
op het budgetrecht van het algemeen bestuur. 

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de kadernota 
rechtmatigheid die door de Commissie BBV is uitgebracht. Een belangrijke 
inhoudelijke aanvulling betreft de vaststelling, dat het overschrijden van de 
begroting altijd onrechtmatig is maar niet in alle gevallen hoeft te worden 
meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat algemeen bestuur nadere 
regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd 
door direct gerelateerde opbrengsten (1 ), kostenoverschrijdingen passend binnen 
het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen (3) moeten 
meewegen bij het oordeel van de accountant. In die gevallen dat het algemeen 
bestuur geen nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat deze 
kostenoverschrijdingen door de accountant niet bij de beslissing of al dan niet een 
goedkeurende controleverklaring kan worden gegeven, wordt betrokken. Deze 
kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn 
opgenomen. 

Wij constateren dat er op programma's 1, 2 en 3 sprake is van een overschrijding 
van de begrote lasten. Deze overschrijdingen worden veroorzaakt door losse 
opdrachten die worden uitgevoerd voor de bevoegde gezagen. Voor de opdrachten 
worden overeenkomsten per opdracht gesloten en vindt aparte facturatie plaats aan 
de opdrachtgever. De overschrijding van de lasten wordt gedekt door hogere 
opbrengsten die direct samenhangen met de betreffende lasten. Derhalve 
constateren we dat de lasten rechtmatig zijn. 

Wij constateren dat de toelichting in de jaarrekening zeer beperkt is en adviseren, in 
het kader van transparantie, om hier in de toekomst een aparte paragraaf voor op te 
nemen. 

Kredietoverschrijdingen 
Uit onze controle blijken geen overschrijdingen op kredieten. 
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3. Accountantscontrole ~ bakertilly 

3.4 Schattingen 
Inherent aan het opmaken van een jaarrekening is dat de organisatie schattingen 
moet maken. Bepaalde schattingen zijn van bijzonder belang door hun invloed op de 
jaarrekening en de waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen significant 
afwijken van de verwachtingen van het dagelijks bestuur. Als onderdeel van de 
controle hebben wij de aanvaardbaarheid van de schattingen beoordeeld. 

De belangrijkste schattingen in de jaarrekening zijn: 

Belangrijkste schattingen Beoordeling Toelichting 

Waardering van de materiele 
vaste activa Akkoord 

De gehanteerde 
afschrijvingstermijn is 
aanvaardbaar 

Wij zijn van mening dat het dagelijks bestuur bij het maken van schattingen juist 
heeft gehandeld. 
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4. Interne beheersing Ct bakertilly 

4. 1 Algemeen 
Naar aanleiding van ons onderzoek naar de interne beheersing van de 
bedrijfsprocessen zijn wij van mening dat deze, behoudens de interne beheersing 
binnen het aanbestedingsproces, voldoet aan de daaraan te stellen minimale eisen. 
De leemtes in de interne beheersing binnen het aanbestedingsproces hebben 
gevolgen voor de strekking van de controleverklaring. Voorgaande zoals 
opgenomen in de managementletter 

4.2 Controle rechtmatigheid van de inkopen 
Tijdens de controle 2018 hebben wij geconstateerd dat voorafgaand aan de inkoop 
c.q. aanbesteding geen controle heeft plaatsgevonden op de juist inkoop c.q. 
aanbestedingsprocedure. Dit heeft met name gevolgen op de inhuurkosten die al 
snel boven de aanbestedingsdrempel komen. Uit de spendanalyse blijkt dat diverse 
aanbestedingen van inhuurkrachten niet conform het interne inkoopbeleid en de 
Europese aanbestedingswet hebben plaatsgevonden. Voor de afwijkingen van het 
interne beleid wordt een verschoningsbesluit genomen. Waarbij onze waarneming 
blijft dat de organisatie het proces beter moet inrichten. Voor de afwijkingen van de 
Europese wetgeving zijn fouten geconstateerd bij de inhuurcontracten die buiten de 
raamovereenkomst zijn afgesloten en een optie tot verlenging bevatten. De 
geconstateerde fouten hebben impact op onze verklaring. We hebben de te 
ondernemen acties, om fouten in komende jaren te voorkomen, reeds met de 
organisatie besproken. De eerste acties zijn reeds in gang gezet. 

4.3 Prestatieleveringen 
Bij de interim hebben wij geconstateerd dat een duidelijke procedure omtrent het 
omgaan met prestatieverklaringen bij inkopen niet bestaat. Tijdens de 
eindejaarscontrole hebben we middels een gegevensgerichte steekproef 
vastgesteld dat de kosten rechtmatig zijn en dat bij alle kosten een onderbouwing 
van de prestatielevering aanwezig is. 

4.4 Autorisatie Time Tell 
Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden hebben wij geconstateerd dat uren 
van medewerkers in Time Tell niet altijd door een daartoe bevoegd persoon worden 
geautoriseerd. Voor de eindejaarscontrole hebben wij middels detailcontroles de 
nauwkeurigheid en volledigheid van de opbrengsten vanuit TimeTell gecontroleerd. 
Hieruit zijn geen bijzonderheden gebleken. 

4.5 Logische toegangsbeveiliging 
Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden hebben wij geconstateerd dat 
toegang tot TimeTell niet altijd via Single Sign On verloopt. Medewerkers kunnen 
kiezen voor het invoeren van een wachtwoord als zij bijvoorbeeld gebruik willen 
maken van de app. Dit wachtwoord hoeft op dit moment niet te voldoen aan eisen 
als lengte of complexiteit en verloopt niet. Voor de opvolging zie punt 4.4. We 
hebben begrepen dat de organisatie reeds de nodige acties heeft ondernomen om 
aan deze bevindingen opvolging te geven voor 2019. Wij hebben deze opvolging 
nog niet getoetst. 

4.6 Outputfinanciering 
In 2018 heeft de organisatie stappen gezet om over te gaan op outputfinanciering. 
Hierbij is aandacht besteed aan een goede inrichting van de processen om de 
juistheid en volledigheid van de facturatie aan de bevoegde gezagen te kunnen 
borgen. Wij onderkennen dat de organisatie voldoende waarborgen heeft 
opgenomen in de processen en deze in 2019 verder optimaliseert. 
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5. Kwaliteit verslaggevi.ng (t bakertilly 

5. 1 Jaarverslag 
De jaarstukken voor boekjaar 2018 bestaan uit het jaarverslag (inclusief de 
paragrafen en de programmaverantwoording) en de jaarrekening. Conform de 
gewijzigde wetgeving voor de accountantscontrole hebben wij het jaarverslag 
onderzocht om vast te stellen of het jaarverslag verenigbaar is met de jaarrekening 
en geen materiële afwijkingen bevat en of het jaarverslag alle informatie bevat die 
op grond van de Gemeentewet is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en 
ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of 
de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden 
hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Wij hebben geen strijdigheden 
geconstateerd. 

5.2 Wet Normering Topinkomens (WNT) 
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) is op 1 januari 2014 in werking getreden. De WNT stelt maxima aan de 
bezoldiging van topfunctionarissen. In de WNT wordt het begrip topfunctionaris 
nader gedefinieerd; het wetsvoorstel 'Aanpassingswet WNT benadrukt dat alleen 
sprake is van een topfunctionaris als sprake is van leidinggeven aan de gehele 
organisatie. In de WNT worden ook maxima aan bezoldiging van de topfunctionaris 
gesteld van€ 189.000 (2017: € 181.000; 2016: € 179.000). De bezoldiging van 
topfunctionarissen in deeltijd of met een aanstelling korter dan 12 maanden in een 
boekjaar, wordt omgerekend naar een voltijdsbezoldiging. De WNT bevat een 
openbaarmakingsverplichting van de bezoldiging van topfunctionarissen via de 
jaarrekening van de organisatie en inzending aan de (vak)minister. Voor andere 
functionarissen geldt alleen een openbaarmakingsverplichting bij overschrijding van 
de bezoldigingsnorm. 

In de jaarrekening van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 
Rivierenland over boekjaar 2018 is op juiste wijze rekening gehouden met de 
bepalingen uit de WNT. 

5.3 Wet schatkistbankieren 
Tijdens onze controlewerkzaamheden hebben wij vastgesteld dat de 
toelichtingsvereisten zoals deze zijn opgenomen in de Wet schatkistbankieren juist 
zijn nageleefd. Hierbij hebben we geen overschrijdingen geconstateerd 

5.4 Normenkader 
We hebben geconstateerd dat binnen de OOR wordt gewerkt met een verouderd 
normenkader. Hierin is ook intern beleid opgenomen. Wij moeten in onze controle 
werkzaamheden verrichten op de toetspunten uit dit beleid. Wij adviseren om het 
normenkader te herzien en hierin de verplichte wet- en regelgeving op te nemen en 
het interne beleid indien gewenst/noodzakelijk geacht hier aan toe te voegen. Ons 
advies is om het interne inkoopbeleid buiten het normenkader te laten. 
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6. Financiële positie en resultaat Ct bakertilly 

Algemene beschouwing In de paragraaf is eveneens inzicht gegeven in de belangrijkste risico's die zich in 
In de paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" in het jaarverslag is 2018 hebben voorgedaan. Hierdoor is niet alleen zicht op de verwachte risico's, 
opgenomen hoeveel risico's zich met welke frequentie en omvang naar alle maar is ook inzichtelijk welke risico's daadwerkelijk plaatsvinden. Dit geeft op 
waarschijnlijkheid voor zullen doen ten aanzien van de gemeenschappelijke transparante wijze inzicht in het risicomanagement. Door de vergelijking met de 
regeling. De 8 grootste risico's zijn hierbij specifiek benoemd. Tevens is berekend ingeschatte risico's toe te voegen wordt het inzicht in de mate van inschatting en 
welk weerstandsvermogen benodigd is ter dekking van deze risico's, is aangegeven beheersing geoptimaliseerd. 
welke weerstandscapaciteit beschikbaar is en wat het ratio van het 
weerstandsvermogen is. Ultimo 2018 resulteert dit in een benodigde Het resultaat voor bestemming bedraagt in 2018 € 0,6 miljoen (2017: € 0, 7 miljoen 
weerstandscapaciteit van€ 602.550. Hierbij wordt verondersteld dat niet alle risico's positief). De (per saldo) onttrekkingen aan de reserves bedragen€ 0, 1 miljoen 
zich gelijktijdig zullen voordoen. Wij onderschrijven deze veronderstelling. (2017: € 0, 1 miljoen) waardoor het resultaat na bestemming€ 0, 7 miljoen voordelig 
Beschikbaar is een weerstandscapaciteit van€ 348,449. Dit resulteert in een ratio bedraagt (2017: € 0,8 miljoen voordelig). Bij de aangepaste begroting is uitgegaan 
van het weerstandsvermogen van 0,58. Dit betekent dat het weerstandsvermogen van een gerealiseerd resultaat na bestemming van€ 0 miljoen voordelig. Wij hebben 
als ruim onvoldoende aangemerkt. Wij adviseren u met de bevoegde gezagen vastgesteld dat de onttrekkingen uit de reserves rechtmatig zijn. 
afspraken te maken over het verhogen van de algemene reserve zodat de 
Gemeenschappelijke regeling voldoende weerstandscapaciteit heeft om de 
mogelijke risico's af te dekken. 

De totale vermogenspositie wordt onder andere tot uitdrukking gebracht door middel 
van het solvabiliteitspercentage. Dit percentage wordt bepaald door het eigen 
vermogen te delen door het balanstotaal. Het huidige solvabiliteitspercentage voor 
uw gemeenschappelijke regeling bedraagt 21 % (2017: 37%). De daling van de 
solvabiliteit is gevolg van de investeringen en daarvoor afgesloten leningen. 
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7. Overige aandachtspunten ($ bakertilly 

7. 1 Overige dienstverlening -> onafhankelijkheid accountant 
Baker Tilly Berk heeft diverse organisatorische maatregelen getroffen om zijn 
onafhankelijkheid en die van zijn medewerkers te waarborgen. Deze maatregelen 
omvatten onder meer: 

Voorschriften en procedures omtrent onafhankelijkheid. Deze voorschriften voor 
professioneel gedrag op het gebied van kwaliteit en onafhankelijkheid zijn 
opgenomen in de Gedragscode van Baker Tilly Berk. Deze Gedragscode geldt 
voor iedere medewerker van Baker Tilly Berk en wordt natuurlijk steeds 
geactualiseerd; 
Jaarlijkse bevestiging van onafhankelijkheid door partners en medewerkers van 
Baker Tilly Berk en ondersteunende stafdiensten; 
Cliënt- en opdrachtacceptatieprocedures, waaronder een beoordeling, of er 
sprake is van mogelijk conflicterende diensten; 
Intern en extern kwaliteitsonderzoek; 
Reviews door externe toetsers die niet bij de opdracht betrokken zijn, ter 
waarborging van een deugdelijke grondslag/deskundig oordeel; 
Roulatie van externe accountants op de opdracht. 

Wij zijn van mening dat wij in relatie tot uw organisatie onafhankelijk, in 
overeenstemming met de ViO (Verordening inzake de Onafhankelijkheid van 
accountants), hebben gefunctioneerd en dat de objectiviteit van onze 
oordeelsvorming in het afgelopen jaar niet is aangetast. 

7.2 Fraude 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden hanteren wij onder andere de Nadere 
Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS) 240: "De 
verantwoordelijkheid van de accountant voor het onderkennen van het risico van 
fraude in het kader van de controle van financiële overzichten". 

Het dagelijks bestuur is primair verantwoordelijk voor de preventie van fraude. Het 
dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor een cultuur van eerlijkheid en ethisch 
verantwoordelijk gedrag. 

Zij dient zowel preventieve als repressieve beheersingsmaatregelen te nemen om 
de kans op fraude zo veel mogelijk te beperken, zodat de integriteit van de financiële 
verslaggeving is gewaarborgd. 

Tijdens de controle van de jaarrekening inventariseren wij de frauderisico's binnen 
uw organisatie en beoordelen wij de interne beheersingsmaatregelen die gericht zijn 
op het voorkomen en ontdekken van fraude. Tijdens de beoordeling bleek ons dat 
binnen uw organisatie reeds de nodige aandacht wordt besteed aan de onderwerpen 
fraude en integriteit. U heeft aangegeven belang te hechten aan een adequate 
beheersing van frauderisico's. 

Volledigheidshalve wijzen wij erop dat onze controle niet specifiek gericht is op het 
ontdekken van fraude. Tijdens onze controle hebben wij geen fraude geconstateerd. 

7.3 Geautomatiseerde gegevensverwerking 
Wij onderzoeken de geautomatiseerde gegevensverwerking voor zover wij dat 
noodzakelijk achten in het kader van de controle van de jaarrekening. De 
accountantscontrole kan daarom leiden tot andere constateringen dan wanneer een 
gericht onderzoek naar de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking wel zou plaatsvinden. Aan ons is ook geen opdracht verstrekt 
met dit doel. De door ons uitgevoerde werkzaamheden hebben evenwel geen 
bevindingen opgeleverd die wij in dit kader onder uw aandacht moeten brengen. 
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8. Actuele ontwikkelingen <t bakertilly 

In deze paragraaf nemen wij actuele ontwikkelingen op die een rol spelen binnen 
uw sector. 

8. 1 Wijzigingen BBV en overige regelgeving 

8.1.1 Raamwerk BBV: het stelsel van baten en lasten 
In 2003 is het document 'Uitgangspunten gemodificeerd stelsel van baten en 
lasten provincies en gemeenten' gepresenteerd. Als gevolg van de wijzigingen in 
het Besluit begroting en verantwoording (BBV) in 2016 is dit document in 2017 
herzien. Belangrijkste doelstellingen die zijn gerealiseerd bij de wijzigingen van het 
BBV, zijn de vergelijkbaarheid van overheden onderling en de verbetering van het 
inzicht in de financiële positie. Het doel van dit geactualiseerde document 
'raamwerk BBV: stelsel van baten en lasten' ("raamwerk BBV") is het bevorderen 
van een eenduidige interpretatie van de begroting en jaarstukken van gemeenten 
door het uitwerken van welke uitgangspunten en principes belangrijk zijn bij het 
opstellen en inrichten van deze stukken en waarom. Daarbij beperkt het document 
zich tot de financiële informatie. Centraal daarbij staan de principes die ten 
grondslag liggen aan het begrotingsstelsel dat voor gemeenten en provincies is 
voorgeschreven in het BBV. 

8.1.2. Overview wijzigingen met ingang van begrotingsjaar 2018 
In voorgaande managementletters en accountantsverslagen hebben wij u steeds 
geïnformeerd over wijzigingen in het BBV en overige regelgeving, hieronder volgt 
nogmaals een opsomming van de meest relevante publicaties en een verwijzing 
naar deze regelgeving: 
Met ingang van begrotingsjaar 2018 
•Wijziging BBV 2017 ( staatsblad 2016, nummer 101 ); 
-Overzicht beleidsindicatoren ( staatscourant 2016, nummer 16004 ); 
•Wet inzake taakvelden (staatscourant 2016, nummer 20622); 
-Notitle rente 2017 (Commissie BBV); 
-Notitle overhead 2017 ( door de commissie BBV). 

Tenslotte willen wij u wijzen op de kadernota rechtmatigheid die begin november 
2017 is gepubliceerd. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen 
hebben, dan staan de leden van het audit team u graag te woord. 

8.2 Ontwikkelingen lokale overheid 

8.2. 1 Status verplichte rechtmatigheidsverantwoording door colleges B&W 
In 2016 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties middels 
een brief de Tweede Kamer geïnformeerd dat de rechtmatigheidsverantwoording 
over de jaarrekening die nu nog door de accountant wordt afgegeven in de 
toekomst moet worden afgegeven door colleges van B&W. Deze maatregel is een 
van de resultaten van de Stuurgroep Vernieuwing Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV), die bestaat uit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Nederlandse Beroepsorganisatie 
van Accountants (NBA). Daarnaast zijn ook het ministerie van Financiën en de 
commissie BBV vertegenwoordigd. 
Het ministerie wil dit najaar starten met een pilot, om een aantal gemeenten de 
kans te geven ervaringen op te doen met het opstellen van een 
rechtmatigheidsverantwoording. In die pilot zal de externe accountant nog steeds 
zijn wettelijke rechtmatigheidscontrole uitvoeren, parallel aan het werk van het 
college. De verwachting is dat niet eerder dan in 2020 gemeentebesturen 
verantwoording gaan afleggen over de rechtmatige uitvoering van de begroting. 

8.2.2 Nieuwe rechtspositie ambtenaren 
Ambtenaren krijgen zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het 
bedrijfsleven. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Voor 
ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht. Net als voor werknemers in het 
bedrijfsleven nu al het geval is. De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 
ingestemd met het wetsvoorstel. Het plan is dat de wet ingaat op 1 januari 2020. 
Wij adviseren u om, als dat nog niet gebeurd is, op korte termijn te bepalen wie 
binnen uw gemeente verantwoordelijk is voor de transitie naar het private 
arbeidsrecht. Het is van belang om de transitie van begin af aan goed te 
regisseren. 
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Contactgegevens 

drs. R.G. (Rachel) de Kort RA 
Externe accountant 
06 -132 517 67 
r. dekort@bakertilly.nl 

((; bakertilly 

Kantoorgegevens: 
Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
Bijster 39 
4817 HZ BREDA 

Postbus 3814 
4800 DV BREDA 
T: 076 525 00 00 
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