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Hoogachtend,
PiicewaterhoiiseCnopersJXccouiitants \A'.

Ciraag bespreken we de inbond van dit \erslag tijdens de raadsaxond oj)
18 mei 2020. Mwlit n nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met 
ons op te nemen. ij zijn uiteraard graag l^ereid om de inhoud \an dit 
accountantsverslag nader tot» te lichten.

Wij bedanken ii en mv medewerkers voor de medewerking tijdens onze 
controle.

Hierbij bietlen w ij u ons accountantsxerslag aan dat wij hebben opgesteld in het 
kader van onze controle op de jaarrekening 2019 (de ’jaarrekening’) van 
gemeente s-llertogenlxisch. We hebben onze controle uitgexoerd in 
overeenstemming met ons controleplan 2019.

Dit accountanlsxerslag gaat in op de belangrijkste bevindingen uit onze 
controle. Deze be\ indingen zijn openlijk en constructief besproken met de 
ambtelijke organisatie en de portefeuillehouder financiën.

I let rapport bestaat uit drie delen. Deel i geeft ons totaahwrdeel bij uw 
jaarstukken en de uitkomsten van de controle. Deel 2 beschrijft de 
ontwikkelingen van de interne iK'heersing \wr uw organisatie. Deel 3 gaat in 
op relevante ontwikkelingen.
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Hutmlehjk 
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Gemeente 's- 
Hertogenbosch 
Controle 2019

Sociaal
domein

Het etoen vermogen is en 2019 gestegen mei €i .2 mdjoen van €582.4 miljoen 
naar €583.6 miljoen De gemeente realiseert <n 20i9een positiet resultaat van 
€' 4 miljoen in oe begroting 2020 is uitgegaan van een eigen vermogen van 
€577 miljoen per 3t- december 2019 De kengetallen laten een stabiele positie 
Zien

Een goedkeurend oordeel op getrouwheid en 
rechtmatigheid

IX' verantwoordelijkheid voor de inrichting van het primaire 
proces ligt bij de sectoren. Uitgangspunt daarbij is om de 
beheersmaatregelen zoveel mogelijk m de 1 e lijn m te richten. 
Sector overkoepelende processen worden zoveel mogeiijk 
centraal ingencht

Wij hebben onze controle van de jaarrekerung 2019 van 
gemeente 's-Hertogenbosch afgerond en verwachten een 
[goedkeurende controleverklanng over de aspecten getrouwheid 
en rechtmatigheid bij de jaarrekening at te geven De bevindingen 
bleven onder de matenaliteiisgrens Ook uit de controle van de 
SiSa bijlage komen geen bevind«nger> naar voren De Wet 
Normering Topinkomens (WNT, is nageleeld Wel verwachten wij 
een onverplicht toelichtende paragraaf in de verklaring op te 
nemen waarin wij verwigen naar de toelichting m de jaarrekening j 
over de onzekerheden voor de gemeente met betrekking tot het i 
Covid-19virus.

Om de interne beheersing verder door te ontwikkelen adviseren 
we om op basis van een risicoanalyse per proces de
beheersmaatregelen te koppelen iper line of defence i Hierbij is 
het ook belangrijk de beheersmaatregelen m opzet te 
beschrijven.

De gemeente voert een actief grondbeleid. Daarbij wordt 
een behoudend financieel beied gevoerd De tmancieie 

vooruitzichten van het grondbedrijf zijn verbetert als 
gevolg van de gunstige marktontwikkelingen Voor de 

korte termijn zijn de vooruitzichten positief, maar er zijn 
een aantal signalen die duiden op onzekere fmancieie 

ontwikkelingen Deze ontwikkeling en een aantal 
specifieke projecten hebben we verder uitgewerkt

Het jaarverslag heeft een goede leesbaarheid en koppeling met 
indicatoren. Doordat net jaarverslag start met een korte 

algemene mieidmg en de uiteenzetting van het financieel beeld, 
geeft dit een duidelijk mzicht in de realisatie De paragrafen 

hebben een goede mformatiewaaroe

In net sociaal (Jomem hebben de centrumregeiingen weer een 
belangrijke rol gehad om te komen lot voidoencJe controle- 

mformatie Voor de pgb s is een extern onderzoek uiigevoerd 
om de prestatielevering vast te stellen

Afsluiting sociaal domein op basis van hot 
afgestemde plan van aanpak

Kwaliteit van 
het 

jaarverslag

Vooruitzichten grondexploitaties verbetert in 
2019

Interne beheersing en 
innovatie

Uitkomst 
van de 

controle /

?\cc<)imtantsverslag
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Voor gemeente ‘s-Hertogenbosch brengt dit onzekerheden met zich mee. 
Enerzijds is het de vraag wat de maatschappelijke en economische gevolgen 
zijn van het virus en daaruit voortvloeiend ook voor het realiseren van de 
gemeentelijke doelstellingen. Anderzijds kijkt gemeente ’s-Hertogenbosch 
actief hoe zij eventueel capaciteit en middelen in kan zetten om 
maatschappelijk hulp te bieden aan inwoners en organisaties.

In het kader van de jaarverslaggeving over 2019 classificeert het optreden 
van Covid-19 als een gebeurtenis na balansdatum, waarbij er geen financiële 
gevolgen zijn voor de jaarcijfers 2019. De mogelijke gevolgen en 
onzekerheden voor komend jaar en komende jaren zijn door de gemeente 
adequaat toegelicht in het jaarverslag, de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicomanagement en in de toelichting op de jaarrekening (gebeurtenissen na 
balansdatum). Hieruit blijkt dat er nog vee! onzeker is over de gevolgen voor 
gemeente 's-Hertogenbosch.

In onze controieverklaring over de jaarrekening 2019 hebben wij een 
onverplicht toelichtende paragraaf opgenomen waarbij wij verwijzen naar de 
toelichting van de gemeente in de jaarrekening.

Toelichting inzake de impact \ an Covid-ig

In 2020 is het Covid-19 virus in volle hevigheid uitgebroken. Maatschappelijk 
heeft dit grote gevolgen. Veel organisaties en bedrijven worden daarbij 
financieel geraakt en komen in continuïteitsproblemen.

Covid-19 heeft geen gevolgen voor de continuïteit van de gemeente, maar zorgt wel voor 
onzekerheden met betrekking tot de realisatie van de doelen

Ontwikkelingen
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☆ Uitkomsten controle Wij hebben de controle van uw jaarstukken afgerond. De reikwijdte van onze 
controle is ongewijzigd ten opzichte van ons controleplan. De door ons 
geconstateerde ongecorrigeerde bevindingen blijven binnen de door u 
gestelde goedkeuringstoleranties op het aspect getrouwheid en 
rechtmatigheid. Dus geeft onze controleverklaring de oordelen zoals 
hieronder weergegeven. Wel verwachten wij een onverplicht toelichtende 
paragraaf op te nemen waarin wij verwijzen naar de toelichting in de 
jaarrekening over de onzekerheden voor de gemeente met betrekking tol het 
Covid-19 virus.

Rechtmatigheid
Oordeel: Goedkeurend

= door u vastgeslelde goedkeuringstolerantie x €1.000
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Jaarverslag

Wij zijn verplicht vast te stellen of wij op 
grond van de informatie verkregen in 
onze controle onjuistheden hebben 
geconstateerd die gebruikers van de 
jaarrekening zouden kunnen 
beïnvloeden. Dit is niet het geval.

Wij hebben vastgesteld of alle 
verplichte informatie in de paragrafen is 
opgenomen. Daarnaast hebben wij de 
informatiewaarde van de paragrafen 
beoordeeld. Klik hier voor een nadere 
toelichting.

In het BBV zijn diverse eisen opgenomen 
voor de vorm en inhoud van het 
jaarverslag. Wij hebben vastgesteld dat 
uw jaarverslag voldoet aan het BBV. 
Klik hier voor een toelichting.

Ons oordeel is gebaseerd op de 
leesbaarheid, concreetheid en kwaliteit 
van de analyses. Dit alles vanuit 
raadsperspectief. Klik hier voor een 
nadere toelichting.

Situatie 2019

Kwaliteit paragrafen is goed

Inforniatiewaarde is goed .laarrekening en jaanrrslag zijn 
verenigbaar
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Jaarverslag
Duurzaamheid is in het jaarverslag 
opgenomen als een apart 
programmaonderdeel. Hiervoor zijn 
doelstellingen opgenomen, die meetbaar 
worden gemaakt met indicatoren. In 2019 
is de nota duurzaamheid geactualiseerd 
en is een actieplan voor duurzame 
mobiliteit opgesteld. Verder wordt ingezet 
op de inzet van het duurzaamheids- 
akkoord uit 2018.

In de nieuwe notitie van de commissie 
BBV zijn nieuwe eisen opgenomen 
rondom de verantwoording van incidentele 
baten en lasten. Het inzicht hierin kan 
verbeterd worden. Klik hier voor een 
toelichting.

Voor de ombuigingen was de periode 2015 
- 2019 benoemd. In het jaarverslag wordt 
opvolging gegeven aan de realisatie van 
deze ombuigingen. Bij de begroting van
2020 Is een nieuw pakket aan ombuigingen 
aangekondigd, de toelichting hierop is 
opgenomen in de paragraaf financiële 
positie.

SiSr

Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de impact 
van het coronavirus toegelicht in zowel het 
jaarverslag (voornamelijk paragraaf 3.4) en 
in de jaarrekening (gebeurtenissen na 
balansdatum). We zullen deze nog in detail 
beoordelen. In onze controleverklaring zulten 
we deze passages benadrukken.

De toelichting incidentele baten en lasten voldoet nog niet 
aan de vereisten van het BBV

Passage.s inzake de coronacrisis opgenomen in het 
jaan’erslag én de jaarrekening

situatie 2019

Ombuigingen
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SiS? In 2019 zijn nieuwe programma's ingericht in plaats van de pijlers zoals 
die tot en met 2018 zijn gehanteerd. De inrichting van de programma’s 
zijn in de initiële begroting 2019 opgenomen. De programma’s zorgen 
voor een duidelijk overzicht. In 2018 waren er nog tussentellingen nodig 
om van de pijlers naar de programmaonderdelen te komen. Die zijn door 
de nieuwe indeling niet meer nodig.

De ambities per programma zijn gekoppeld aan de doelstellingen en 
indicatoren voor 2019. Hierdoor komen de acties in 2019 duidelijk naar 
voren. Door de nieuwe programma-indeling is de relatie met de 
financiële realisatie beter te maken. We adviseren nog wel een directere 
relatie zichtbaar te maken tussen de analyse van de verschillen vanuit 
financiën naar de realisatie van het beleid.

Informatiewaarde jaarverslag
Het jaarverslag heeft een goede leesbaarheid en koppeling met 
indicatoren. Doordat het jaarverslag start met een korte algemene 
inleiding en de uiteenzetting van het financieel beeld, geeft dit een 
duidelijk inzicht in de realisatie van de begroting en de verschillen die 
zijn ontstaan. In het financieel beeld zijn de toelichtingen op de 
verschillen in baten en lasten en mutaties in de reserves opgenomen.

Kwaliteitsaspecten informatiewaarde 
Zie onderstaand ons oordeel per informatieaspect

Aspect Oordeel
2019 2018

Leesbaarheid Goed Goed

Concreetheid Voldoende Voldoende

Relatie beleid <> 
financiën

Voldoende Voldoende

Gebruik van 
indicatoren

Goed Goed
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Jaarverslag

In de paragraaf verbonden partijen is een duidelijke koppeling gemaakt in de 
toelichting van de verbonden partij en de risico’s voor de gemeente vanuit de 
verbonden partij.

In de paragraaf financiering is de lening portefeuille (aangetrokken en uitgezette 
gelden) uitgewerkt met een toelichting op de rentestanden en de mutaties.

In de paragraaf grondbeleid is een inhoudelijke verbetering doorgevoerd in de 
jaarrekening 2019. De uitgangspunten van het beleid worden helder en duidelijk 
uiteengezet.

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft duidelijk de lasten weer van het 
onderhoud en het effect voor de begroting 2020. Een advies ter verduidelijking is 
om in tabelvorm de vastgestelde normen voor de status van de kapitaalgoederer 
te koppelen aan de gemeten werkelijke status.

In de paragraaf bedrijfsvoering is de realisatie op de doelstellingen voor 
personeel, financiën, informatievoorziening, organisatie en automatisering 
uitgewerkt. De ontwikkeling in de automatisering is helder weergegeven samen 
met de voortrekkersrol in CommonGround.

Kwaliteit van de paragrafen
In de paragraaf weerstandsvermogen is een rapportage van grote projecten 
opgenomen, het beleid ten aanzien van risicomanagement en de uitwerking van 
de risico’s. Voor de uitwerking van de risico's is de inschatting bij de jaarrekening 
2019 opgenomen en de inschatting bij de begroting 2020, wat het perspectief | 
van de risico’s duidelijk maakt. Wat wel opvalt is dat een aantal risico’s met PV I 
zijn genoemd. Voor het kwantitatief maken van de risico’s heeft het de voorkeur I 
zo min mogelijk PM posten te hanteren. I

Zie onderstaand hoe wij de informatiewaarde per paragraaf beoordelen.

Paragraaf Oordeel
2019 2018

' Lokale heffingen Voldoende Voldoende

Weerstandsvermogen en
risicobeheersing

Goed Goed

Financiering Goed Voldoende I
Grondbeleid Goed Goed

Onderhoud kapitaalgoederen Voldoende Voldoende

Verbonden partijen Goed Goed 1
Bedrijfsvoering

... 
Goed Goed 1
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Jaarverslag

We adviseren om na te gaan of er volgens de huidige 
gehanteerde grondslagen niet méér baten en lasten 
'eigenlijk' aangemerkt hadden moeten worden als 
incidenteel.

De commissie BBV heeft in 2019 een notitie incidentele baten en lasten 
uitgebrachi, waarin aanvullende eisen staan met betrekking tot de 
verantwoording van incidentele baten en lasten. Of een post terecht als 
incidenteel opgenomen is in het overzicht van incidentele baten en lasten, 
kan veelal alleen inzichtelijk worden gemaakt door het geven van een goede 
toelichting.

Het BBV geeft immers geen scherpe definitie wat incidenteel of structureel is. 
Dit wordt mede ingegeven door het 'principle based' zijn van het BBV. 
Gemeenten verschillen in aard, takenpakket, (politieke) keuzes en omvang 
van elkaar.

In de jaarrekening is het overzicht van incidentele baten en lasten 
opgenomen, inclusief een korte toelichting per post. Wij adviseren om bij de 
grondslagen op te nemen hoe de incidentele baten en lasten tot stand zijn 
gekomen en hoe de begrippen uit de notitie van de commissie BBV zijn 
uitgewerkt. Dit helpt in het objectief weergeven van de incidentele middelen 
en het inzicht van de gemeenteraad hierbij.

We adviseren om een proces in te richten met een 
duidelijke norm waarbij systematisch baten en lasten 
worden aangemerkt als incidenteel, als daar sprake van 
is.

We adviseren om het structureel begrotingssaldo te 
presenteren in overeenstemming met het voorbeeld uit 
de notitie. Hiermee wordt inzicht gegeven of de 
begroting en meerjarenraming structureel in evenwicht 
zijn.
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rechtmatigheidsociaal domein

Jaarrekening

ruimtelijk
domein

financiële
positie

detailbevindingen
jaarrekening

cijfers en
bedrijfsvoering

Wij hebben de getrouwheid van de jaarrekening gecontroleerd 
en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balans
mutaties. Onze bevindingen vindt u in dit deel.

In het sociaal domein hebben de centrumregelingen weer een 
belangrijke rol gehad om te komen tot voldoende controle- 
informatie. Voor de pgb's is een extern onderzoek uitgevoerd 
om de preslatielevering vast te stelten. De schattingen die het 
college daarbij heeft gemaakt achten wij evenwichtig.

In het ruimtelijk domein ziin geen extra voorzieningen getroffen 
tn verband met de PAS/PFAS -problematiek. De schattingen 
die het college daarbij heeft gemaakt achten wij evenwichtig.

Bij rechtmatigheid hebben wij geen materiële bevindingen 
geconstateerd inzake de Europese aanbestedingen. 
We hebben geen bevindingen geconstateerd inzake de 
begrotingsrechtmatigheid.

De financiële positie van de gemeente is stabiel. Om deze 
positie te behouden is voor de begroting 2021 een ombuigings- 
proces in gang gezet.

Onze bevindingen bij de 
jaarrekening
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De betaalbaarheid van het sociaal domein staan onder druk. Door de inzet 
van de reserve sociaal en zorgfonds kan ‘s-Hertogenbosch het jaarlijkse 
tekort van €2 miljoen opvangen. Het is onduidelijk of de huidige financiering 
door het Rijk in stand blijft of dat aanvullende maatregelen beschikbaar 
worden gesteld. Tevens zijn er belangrijke risico’s voor de invulling, denk 
hierbij aan de ontwikkeling van het zorggebruik en de nieuwe inkoop- 
systematlek vanaf 2021,

De processen om de posten met betrekking tot het sociaal domein in de 
jaarrekening te verwerken zijn uitgevoerd in lijn met het opgestelde plan van 
aanpak. Aandachtspunten voor 2019 waren hierbij het vaststellen van de 
prestatielevering pgb’s en het verder professionaliseren van de administratie 
van de centrumregelingen Jeugd en WMO.

Ook in 2019 heeft de gemeente aanvullende procedures ingericht om vast te 
stellen of de prestatielevering pgb in lijn is geweest met de beschikking. 
Op basis van de ervaringen uit 2018 »s een externe partij ingezet om de 
prestatieleveringen vast te stellen, tevens omdat dit aanknopingspunten naar 
voren brengt om Misbruik & Oneigenlijk gebruik van de pgb-ontvangers 
tegen te gaan en om de interne procedures efficiënter in te richten, 

De zekerheid wordt verkregen in het kader van de controle van de 
regioverantwoordingen Jeugd voor Noordoost Brabant en WMO voor de 
regio Meierij. Gemeente 's-Hertogenbosch is centrumgemeente voor beide 
samenwerkingsverbanden. In de jaarrekeningconlrole van de gemeente 
's-Hertogenbosch gebruiken wij de verklaringen en verantwoording zoals 
gecontroleerd in regioverband.

Domein Realisatie
2019 

(x €1.000)

Begroting
2019 

(X €1.000)

Realisatie
2018 

(X €1.000)

Jeugdzorg ZIN €34.263 €34.754 €34.188

Jeugdzorg pgb €1.723 €1.800 €1.605

WmoZIN €34.998 €34.605 €31.670

Wmo pgb €2.678 €2.800 €2,766

Beschermd wonen 
ZIN

€34.720 €34.811 €33.702

Beschermd Wonen
PGB

€3.041 €3.500 €5.851

Totaal €111.423 €112.270 €109.782
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Onzekerheden uit LTA. niet gecontracteerde zorg en maatwerk
In de financiële verantwoording zijn lasten opgenomen voor LTA (landelijk 
transitiearrangement, niet gecontracteerde zorg en maatwerk) van €3,3 miljoen. 
Voor deze kosten is het niet mogelijk om prestatielevering vast te stellen. Dit op 
basis van specifieke afspraken die veelal direct worden doorverwezen. In de 
regioverantwoording is alleen de juistheid van deze kosten gecontroleerd. 
Voor het maatwerk is vastgesteld dat is voldaan aan het protocol voor declareren 
van maatwerk. Derhalve zijn deze zorglasten ais onzekerheid in de controle 
aangemerkt.

Uitkomsten rapportage SVB laten onzekerheid van {’441.000 in de P(il’ 
verantwoording zien.

JeugdzorgPfus
Voor de verantwoording van de zorglasten inzake JeugdzorgPlus heeft de 
gemeente 's-Hertogenbosch als gemeente verantwoordelijk voor de administratie 
van Landsdeel Zuid van één zorgaanbieder geen controleverklaring ontvangen 
voor de realisatie van de zorgdagen. De totale dekking van de zorgdagen met 
assuranceverklaringen is 97% Gezien de omvang van de onzekerheid en de 
beschikbare managementinformatie, hebben we hiervoor geen onzekerheid 
opgenomen.

Voldoende zekerheid over prestatielevering meerwerk
Deelnemende gemeenten declareren meerwerk buiten de reguliere 
zorgcontracten Jeugd aan de centrumgemeente op basis van een afgestemd 
protocol. In dit protocol is geregeld aan welke voorwaarden de beschikking en de 
benodigde zorg moeten voldoen om gedeclareerd te kunnen onder meerwerk. 
In de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders zijn de meerwerk 
trajecten ook specifiek opgenomen. Daarvoor is voor deze trajecten zekerheid 
voor de prestatielevering verkregen. Voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch gaat het 
om €413.000.

Ten aanzien van de pgb-bestedingen Jeugdzorg en Wmo constateren we dat de 
externe accountant van de SVB diverse bevindingen heeft geconstateerd ten 
aanzien van rechtmatigheid. In het totaal komt op basis van de onzekerheids- 
percentages van de SVB de onzekerheid uit op €441.000. De gemeente heeft om 
prestatielevering vast te stellen aanvullende werkzaamheden uitgevoerd,
De resterende onzekerheid komt voort uit de rapportage van de SVB en de 
gemeente kan deze onzekerheden niet verder beperken.

l’il regiowrantwfjording Wmn komen geen fouten en onzekerheden 
\ oren

Uit de regioverantwoording Wmo Meierij komen geen fouten en onzekerheden 
voor de jaarrekening 2019 naar voren. Voor de prestatielevering van de zorg is 
voldoende zekerheid verkregen uit een combinatie van zelf uitgevoerde 
werkzaamheden en het beoordelen van de controleverklaringen bij de 
productieverantwoordingen van de zorgaanbieders.

l 'it de r<‘gioverantwoording Jeugd komen de volgende onzekerheden naar 
voren;

Bestedingen transformatiebi/drage lopen achter op schema
De transformatieopgave voor de jeugdzorg is in de centrumregeling Noordoost 
Brabant gestart per april 2017. De deelnemende gemeenten hebben de 
Rijksbijdrage voor de transformatie jeugdzorg overgedragen aan de centrum
regeling om de transformatie gezamenlijk uit te voeren. In december 2018 is 
middels RBO besluit de bestemming van de middelen voor het transformatie- 
fonds, met de projectbegroting ingericht. In oktober 2019 is het transformatietrajecl 
bijgesteld en zijn de afspraken met de zorgaanbieders definitief gemaakt. 
Uitgangspunt van de afspraken met de zorgaanbieders is dat het gaat over een 
nieuwe wijze van inrichting van de zorg, op basis van afgesproken budgetten, 
waarbij de uitbetaling plaatsvindt op basis van overleg met de zorgaanbi^pgr en 
de afgesproken escalatieladder.

Van het totale budget van €11.7 miljoen is in 2018 en 2019 €1 miljoen besteed, 
voor 2019 was €9,8 miljoen begroot en is op centrumregio niveau €2,8 miljoei^'' 
besteed. Voor ‘s-Hertogenbosch zijn de lasten in 2019 €717.000.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze bevindingen met de 
bijbehorende motivering.

De balansposities vanuit het sociaal domein sluiten aan met de 
achterliggende specificaties en brondocumenten.

Op basis van de analyse van de inbaarheid van de debiteuren sociale 
zaken kunnen wij instemmen met de voorziening dubieuze debiteuren 
sociale zaken.

Voorziening dubieuze
debiteuren sociale 
zaken

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het college belangrijke schattingen. 
We hebben de schattingen die het college heeft gemaakt bij het opstellen van 
de jaarrekening 2019 beoordeeld

Beoordeling
2019

Beoordeling 
2018 Toelichting

Controleverschil ControleverschilEvenwichtig
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De financiële positie van het grondbedrijf verbetert zich net als vorig jaar als 
gevolg van de gunstige marktontwikkelingen. Het grondbedrijf heeft hierdoor 
€6 miljoen afgedragen uit de reserve naar het structuurfonds. Voor de korte 
termijn zijn de vooruitzichten positief, maar er is een aantal signalen dat duidt 
op onzekere financiële ontwikkelingen. Dit zijn onder andere de stijgende 
woningprijzen, de stikstofproblematiek (Willemspoort en Paleiskwartier), de 
sterk stijgende bouwkosten en het gebrek aan materiaal en personeel binnen 
de bouwsector. Daarnaast zijn de effecten van Covid-19 niet meegewogen in 
de toekomstverwachtingen zoals verwerkt in de jaarrekening.

Toelichting ontwikkelingen 2019
In 2019 is €4,5 miljoen winst genomen. Dit betroffen twaalf projecten, waarbij vier 
projecten significant bijdragen (De Brand €1,8 miljoen. Empel Oost €1,2 miljoen, 
De Groote Wielen €0,7 miljoen en Empel Noord €0,5 miljoen).

De risico’s zoals opgenomen in het weerstandsvermogen zijn gelijk gebleven, 
ondanks de moeilijk te voorspellen impact van het Coronavirus, stikstof- en PFAS 
risico's en het nieuw woonbeleid. In het omvangrijke project de Groote Wielen zijn 
specifieke risico's (in totaal €10,5 miljoen opgenomen (2018; €9.1 miljoen) 
gerelateerd aan het parkeren, duurzaamheid en een wijziging in de 
programmering.

De verliesvoorziening voor de projecten De Rietvelden (+€0,7miljoen) Rietvelden 
middenterrein (+€0,2 miljoen) en Brabantbad (+€0,3 miljoen) is toegenomer^lt 
gevolg van de actualisatie van de kosten- en opbrengstenraming. Het con^w^^ 
Helftheuve! is ultimo 2019 afgesloten waardoor deze verliesvoorziening
(€0,7 miljoen) is vrijgevallen, De totale verliesvoorziening is hierdoor nagenoeg 5,^^ 
gelijk gebleven ten opzichte van 2018.

Ontwikkeling risicoprofiel grondexploitaties (x €lmln)
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Voor de periode na 2022 is uitgegaan van een gemiddelde van 1.5 ha per iaar 
en één keer in de drie jaar een 'grote vis' van 3,0 ha. De gronden ‘in ruste’ 
wordt voor een ruim lagere waarde ingerekend in het project. Dit betreft 24 ha 
van totaal 58 ha uil te geven grond voor bedrijventerreinen. We constateren 
dat de gemiddelde uitgifte over de periode 2014 t/m 2019 2.3 ha per jaar is ten 
opzichte van 2.5 ha per jaar wat is ingerekend in het model. Doordat de 
ingeschatte en werkelijke uitgifte op elkaar aansluiten, is het model wat wordt 
gehanteerd voor de uitgifte bedrijventerreinen specifieker gemaakt en in 
combinatie met het modelmatig inrekenen voor de perioden daarna komt dit de 
betrouwbaarheid van de toekomstverwachting ten goede.

Per jaarschijf wordt de overweging gemaakt welke gronden binnen de tien jaar 
periode van uitgifte gaan vallen in lijn met de modelmatige uitgifte. Voor deze 
gronden wordt de waardering dan aangepast. Wij stemmen in met deze 
werkwijze, ook gezien de ontwikkeling in 2019 dat op korte termijn gronden 
worden ingerekend op marktwaarde. Wij adviseren om de modelmatige uitgifte 
op deze manier direct te blijven koppelen aan de uitgifte van de 
bedrijfsterreinen zodat de mutaties per jaar zichtbaar blijven.

Wij kunnen instemmen met de actualisatie van het model en de ontwikkeling 
dat gronden met directe geïnteresseerde partijen of reserveringen op korte 
termijn op taxatiewaarde worden ingerekend.

1 )(• paramct(‘i‘* im ‘rnmlelinatige dunken' /ijn ingeschat volgens een 
consistente gmlragslijn.

Voor de uitgifte van de bedrijventerreinen wordt het 'modelmatig denken' 
gehanteerd. Een ontwikkeling in 2019 is dat voor de uitgifte op de korte termijn 
uitgegaan wordt van de verwachte uitgifte en marktprijzen op basis van 
reserveringsovereenkomsten en lopende gesprekken met marktpartijen, 
in 2020 is onder andere de afzet van 3.4 ha gepland voor de nieuwbouw van 
WeenerXL.

In 2019 zijn het voorontwerpbestemmingsplan en de MER (milieu- 
effectenrapporiage) afgerond en gepubliceerd. Hierop zijn veel inspraak- 
reacties ontvangen. De reacties betreffen zorgen over de omgevingseffecten 
van de bedrijvigheid, verkeer en de windturbines. Hierdoor is besloten om in de 
vervolgfase naar het ontwerpbestemmingsplan en de aanvulling op de MER 
meer tijd te nemen voor aanvullende omgevingscommunicatie, participatie en 
onderzoeken. Afronding van het ontwerpbestemmingsplan en de aanvulling 
van de MER worden nu beoogd in het 3e kwartaal 2020. Hierdoor is de uitgifte 
van gronden nog niet gestart zoals gepland eind 2019. Aan de andere kant is 
er concrete belangstelling bij bedrijven om zich op Heesch-West te vestigen.

De grondexploitatie van Heesch-West is ultimo 2019 geactualiseerd. De totaal 
ingerekende kosten zijn ten opzichte van 2018 gestegen met 2,8%, deze zijn te 
verklaren door een nieuwe begroting voor de GR-uitvoeringskosten en een 
actualisatie van de kosten voor het bouw- en woonrijp maken op basis van de 
actualisatie van de plannen. De totale begrote opbrengsten zijn gestegen met 
4.3%. Dit is met name te verklaren door een stijging van de nog te realiseren 
opbrengsten op basis van een recent taxatierapport.

De actualisatie en ontwikkelingen hebben op het eindsaldo per ultimo 2029 
geen significante impact. Het verwachte verlies van €43,7 miljoen 
(eindwaarde) is nog steeds actueel. Het aandeel van gemeente 
's-Hertogenbosch in het project is 58%. De gemeente heeft daarvoor een 
voorziening van €25,3 miljoen opgenomen.
Wij stemmen in met de actualisatie van de onderliggende grondexpl^^^^  ̂
berekening.
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Zie voor toelichting de parameters van de grondexploitaties.

De toelichting is opgenomen in paragraaf ruimtelijke ordening.

Voorzichtig Evenwichtig Optimistisch

sociaal domein rechtmatigheid

Jaarrekening

€802,4 miljoen 
(€785,7 miljoen)

€395 miljoen 
(€384 miljoen)

ruimtelijk
domein

financiële
positie

detailbevindingen
jaarrekening

€25.3 miljoen 
(€25.3 miljoen)

€30,9 miljoen 
(€34,1 miljoen)

Waardering
grondexploitaties

Aan de wijze van afschrijvingen op de materiele vaste activa ligt het 
activabeleid van de gemeente ten grondslag. Deze zijn afgestemd op de 
economische levensduur van het actief en daarmee aanvaardbaar.

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het college belangrijke schattingen. 
We hebben de schattingen die het college heeft gemaakt bij het opstellen van 
de jaarrekening 2019 beoordeeld.

Juistheid en 
volledigheid van de 
voorziening Heesch- 
West

Waardering materiële 
vaste activa

cijfers en
bedrijfsvoering

We hebben de waardering van uw vastgoed gecontroleerd,
Wij concluderen dat de inschattingen van het college ten aanzien van de 
waardering evenwichtig tot stand zijn gekomen. Daarbij analyseert de 
gemeente de activa op duurzame waardevermindering. Dit is in 2019 van 
toepassing geweest op Cementrum en Theater aan de Parade.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze bevindingen met de 
bijbehorende motivering.

Beoordeling 
2018Waarde in 2019 (2018)

Controleverschil Controleverschil
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OptimistischVoorzichtig Evenwichtig

sociaal domein rechtmatigheid

Jaarrekening

ruimtelijk
domein

financiële
positie

€13,7 miljoen
(€13.5 miljoen)

detailbevindingen
jaarrekening

€5,3 miljoen
(€7,1 miljoen)

Juistheid en 
volledigheid 
voorzieningen riolering/
afvalstotfenheffing

cijfers en
bedrijfsvoering

Juistheid en
volledigheid voorziening
onderhoud

Voor de onderbouwing van deze voorziening zie de toelichting op 
specifieke dossiers.

Dit betreffen tariefegalisatievoorzieningen. We hebben de toevoegingen 
en onttrekkingen van de voorziening gecontroleerd. Daarnaast hebben 
we vastgesteld dat de voorziening over de gehele looptijd in lijn ligt met 
het onderliggende beleidsplan.

,,, j BeoordelingWaarde in 2019 (2018) 2019
Beoordeling 

2018 Toelichting

Controleverschil Controleverschil
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De waardering van uw grondexploitaties is voor een groot deel athankeliik van
schattingen. Om inzicht te kriigen m de linanciele risico s stelt de gemeente
exptoitatieoverzichten op. de zogenaamde laarsctniven. waarin een schatting is
opgenomen van de te maken kosten en opbrengsten. Aan deze schattingen liggen

Gehanteerde

programmering

diverse parameters en uitgangspunten ten groirdslag. Wii hebben de getianteerde
uitgangspunten en parameters beoordeeld. In onderstaande tabel ziin onze
bevindingen weergegeven

De programmennu wordt in de controle van de grondexploitaties gecontroleerd. In
paragraaf ’3.10.3 - Programma in de jaarrekening wordt de programmering door de
gemeente in detail weergegeven.

Dit percentage is gekoppeld aan de teitehik betaalde rente voor financiering en het
resultaat van een berekening die we hebben gecontroleerd

Op basis van historische cijfers komt het gemiddelde langjarige
kostenstiigingspercentage op 2% uit. De 2% sluit aan met onze verwachting binnen
de sector. Hef blijtt belangrijk om de verwachte kostenstijqingen te monitoren en
jaarlijks te actualiseren

De grondprijzen ingerekend in de grondexploitaties zijn marktconform. Op basis van
de ontwikkelingen op de woning- en vastgoedmarkt wordt op basis van
voorzichtigheid principe geen rekening gehouden met toekomstige opbrengsten
stijging. Dit merken wij als voorzichtig aan zoals m voorgaande jaren.
De verkoopprijzen zijn gebaseerd op taxatiewaarde De gelianleerde bedrijven
terreinen voor de gronden in ruste is lager dan de taxatiewaarden van deze gronden
Dit gezien de langere fasering en uitgifte termijn van de gronden. Gezien hel verschil
in waardering merken we deze als voorzichtig aan zoals voorgaande jaren.

Opbrengstensti ging en

gehanteerde

verkoopprijzen

(§ Introductie
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Doordat de voorbereidingen voor de (ver)nieuwbouw van het Theater aan de 
Parade in volle gang zijn en het de planning is dat het huidige theater in de 
2® helft van 2020 wordt gesloopt is de resterende boekwaarde (€1,1 miljoen) 
afgewaardeerd. Ook de onderhoudsvoorziening van €1,2 miljoen is vrijgevallen 
aangezien deze betrekking had op het onderhoud van het huidige theater. 

Pand Sportioni is overgenomen van de Sportiom Bv’s

Gemeente 's-Hertogenbosch heeft per 18 december 2019 het pand Sportiom 
gekocht van de verhuurmaatschappij. De verkrijgingsprijs is bepaald op 
€15 miljoen. De boekwaarde in de Sportiom BV was €7,4 miljoen. 
Deze verkrijgingsprijs is bepaald op basis van de getaxeerde herbouwwaarde, 
rekening houdend met de afschrijvingstermijnen zoals uiteengezet in de 
financiële verordening,

Sportiom P»\ 's zijn in liciuidatic

De deelnemingen verhuur- en ontwikkelmaatschappij zijn in liquidatie. Het is de 
verwachting dat in april 2020 de liquidatie is afgerond. Vanaf 1 januari 2019 is 
de exploitatie van het Sportiom gegund aan Sportfondsen ’s-Hertogenbosch. 
Hiervoor zijn drie overeenkomsten opgesteld met een looptijd tot 2038. 
Hierdoor ligt een groter deel van het onderhoud bij gemeente door de 
overdracht van het pand Sportiom.

Duurzame waardevermindering van Ci.i iniljotMi doorgcMierd \ (>nr 
pand ('ementrum

De locatie Cementrum kon niet ingezet worden als VMBO campus zoals eerder 
overeengekomen met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). In 2019 is onderzoek 
gedaan naar een alternatieve bestemming van het Cementrum, Op basis van 
een haalbaarheidsonderzoek is de opbrengstwaarde bepaald. De boekwaarde 
was €2.5 miljoen. Dit heeft gezorgd voor een duurzame waardevermindering 
van €1,1 miljoen.

Koppeling ondei houdsplannen met stand van de 
onderlioudsxoorziening in de jaarrekening duidelijker maken

In 2019 heeft de raad het beleidsplan aangenomen voor hel maatschappelijk 
vastgoed. Hierin is de methodiek NEN 2767 opgenomen waarbij de gemeente 
sober en doelmatig de activa onderhoudt. Hierdoor heeft de gemeente voor al 
het vastgoed een actueel onderhoudsplan. In 2019 is door de gemeente 
schouw uitgevoerd om de onderhoudsvoorzieningen te kunnen actualiseren. 

Om vast te kunnen stellen dat de mutaties in de voorziening terecht zijn 
geweest, is het belangrijk dat de gemeente een analyse maakt van de begrote 
mutaties in de voorzieningen en de daadwerkelijk mutaties. Deze lijn is nu niet 
altijd goed te volgen. Tevens is het belangrijk dat er een aansluiting en analyse 
van de verschillen wordt uitgevoerd tussen de eindstand van de voorziening en 
de benodigde middelen op basis van het onderhoudsplan.

Iknengelden onterecht niet geïnd

In de periode van 2015 tot en met 2019 heeft de gemeente 's-Hertogenbosch 
havengelden met een totale waarde van €81.000 bij twee bedrijven met geïnd 
conform de legesverordening. Na interne analyse blijkt dat dit is veroorzaakt 
doordat vanaf 2015 het beheer van Rijkswaterstaat over is gegaan naar de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch. De impuls tot factureren van de havengelden ligt 
bij de havenmeester die direct contact heeft met de schipper. In 2020 is deze 
procedure voor de betreffende bedrijven aangepast en de bezwaarschriften zijn 
in behandeling genomen. Tevens is in de interne procedure functiescheiding 
ingericht in het proces.

Toelichting specifieke dossiers
Resterende boekwaarde Theater aan de Parade afgewaardeerd ultimo 
2U1U
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ControleverschilControteverschil Evenwichtig OptimistischVoorzichtig

rechtmatigheidsociaal domein

Jaarrekening

€168.9 mil)oen 
(€196,8 miljoen)

€13,9 miljoen 
{€19.4 miljoen)

ruimtelijk
domein

€139.3 miljoen
i.€120,5 miljoen)

financiële
positie

€48,9 miljoen 
(€48 miljoen)

detailbe vindingen
jaarrekening

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt hel college belangrijke schattingen. 
We hebben de schattingen die het college heeft gemaakt bij het opstellen van 
de jaarrekening 2019 beoordeeld.

Waardering
debiteuren en overige
uitzettingen

Volledigheid vlottende
passiva

cijfers en
bedrijfsvoering

Wij concluderen dat de inschattingen van het college ten aanzien van 
deze deelnemingen en (gerelateerde) leningen evenwichtig tot stand zijn 
gekomen.

Op basis van de uitgevoerde controle kunnen wij instemmen met de 
volledigheid van de overlopende passiva en overige schulden.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze bevindingen met de 
bijbehorende motivering.

Het college heeft voor de verschillende debiteuren en overige uitzettingen 
een inschatting gemaakt ten aanzien van de inbaarheid. Hier zijn geen 
bijzonderheden bij geconstateerd.

Waardering financiële 
vaste activa

Juistheid en 
volledigheid overige 
voorzieningen

Dit betreffen alle overige voorzieningen, dus geen onderhoud-, afval-, 
riolering- en Heesch-West voorzieningen. Hierin opgenomen zijn o.a. de 
voorzieningen m.b.t. APPA, afbouw gesubsidieerde arbeid, vuilstort 
Meerendonk en stadsgewest Vlagheide. We hebben deze voorzieningen 
in detail gecontroleerd en geen bijzonderheden geconstateerd.

Waarde in 2019 (2018)
Beoordeling 

2Q,,g Commentaar
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Eerst professionalisering inrichting financiële administratie, daarna 
aanbesteding nieuwe applicatie starten

De werkgroep 'Optimalisatie K2F' heeft in 2019 verschillende aanbevelingen 
gedaan om het gebruik van de huidige financiële administratie Key2Financiën 
te optimaliseren. Tevens is een marktverkenning uitgevoerd en zijn 
verschillende publieke instellingen bezocht om ervaring met financiële 
applicaties op te doen.

De uitkomst van de marktverkenning is dat de uniformering en het 
vereenvoudigen van de inrichting van de financiële administratie gemaakt moet 
zijn voordat een nieuwe applicatie gekozen wordt. Het doel voor de livegang 
van een nieuwe applicatie is gesteld op 1 januari 2023. De werkgroep wil 2020 
gaan gebruiken om de aanbevelingen voor de optimalisatie van Key2Financien 
concreet uit te werken en het opstellen van een programma van eisen voor de 
aanbesteding.

Om voldoende tijd en aandacht te besteden, worden de leden van de 
werkgroep vrij geroosterd om deel te nemen aan een scrum team en zijn de 
uitkomsten van de scrumsessies leidend voor de vervolgaanpak.

Wij zien het als een positieve ontwikkeling dat de focus eerst komt te liggen op 
de professionalisering en uniformering voord een nieuw financieel systeem 
wordt geïmplementeerd. Doordat je eerst een duidelijk beeld krijgt van hoe je 
de optimale inrichting wenst, kun je ook specifieker een pakketselectie 
uitvoeren.

Proces voor ombuigingen C5 miljoen voor de begroting 2021 in gang 
gezet

In januari 2020 hebben de raad en het college de route over het ombuigings- 
proces begroting 2021 vastgestetd. Op 24 maart 2020 heeft het college de 
werkstappen verder uilgewerkt. Doel hierbij is zo efficiënt mogelijk te komen tot 
de invulling van de taakstelling van €5 miljoen, zoals naar voren is gekomen uit 
de meerjarenbegroting 2020 - 2023.

Hel doel is om bij de voorjaarsnota die in juli in de raad behandeld wordt de 
ombuigingstaakstelling van €5 miljoen uitgewerkt te hebben. Daarbij is ook het 
doel om zo goed mogelijk de effecten van Covid-19 op de meerjarenbegroting 
zichtbaar te hebben.
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Daarnaast wordt gewerkt met een contractenregister {met een signaalfunctie), 
om nieuwe aanbestedingen tijdig op te kunnen starten. De regel is dat alle 
contracten hierin worden opgeslagen, echter blijkt dat niet alle contractvelden 
consequent worden gevuld.

In 2019 is voor de start van een Europese aanbesteding ingericht dal in de 
initiatiefase van een inkoop standaard een startgesprek met de afdeling inkoop 
wordt gevoerd als eerste stap om te komen lot hel aanbestedingsproces. 
Tevens wordt de kennis verder gedeeld door het versturen van periodieke 
nieuwsbrieven inzake inkoop.

Verbeteringen doorgevoerd in het proces, op specifieke dossiers 
bevindingen geconstateerd.

Uil de controlewerkzaamheden van de interne controle van de gemeente is een 
onterechte niet-Europese aanbesteding geconstateerd. Het betreft een 
opdracht uit 2016 waarbij de opdrachlwaarde te laag is geraamd. Dit betreft 
een bevinding voor het niet voldoen aan de Nationale aanbestedingswel die 
geen impact heeft op ons oordeel inzake de rechtmatigheid. Tevens hebben we 
voor een aantal aanbestedingen onder het oude 2b regime vastgesteld dat met 
was voldaan aan de publicatieverplichtingen. Deze bevinding heeft geen impact 
op de financiële rechtmatigheid.

Uil de interne controlerapportage van de gemeente constateren we dat bij 
enkele sectoren aanbestedingsvoorstellen ontbreken. Dit ligt niet in lijn met de 
interne procedure. De gemeente neemt maatregelen om de aanbestedings
voorstellen te borgen bij alle aanbestedingen. De opvolging wordt opgenomen 
in de eindrapportage van de interne controle.

Wij hebben geen bevindingen geconstateerd in de gegevensgerichte controle 
op de Europese aanbestedingen.
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Bestedingen in 2019 op investeringskredieten met startdatum 2020

op het investeringskrediet voor de nieuwbouw van de WeenerXL dat een startdatum per 2020 heeft zijn in 2019 reeds bestedingen gedaan. Doordat er in 2019 
nog geen krediet in was. lijkt dit een overschrijding (€0.8 miljoen). De bestedingen betreffen voorbereidingskosten die onderdeel zijn van het afgegeven krediet, 
maar die in de voortgang eerder nodig waren om in te zetten, De gemeente heeft een specifieke toelichting hiervoor opgenomen in de bijlage verloop 
kapitaaluitgaven dat dit geen overschrijding is. maar een timingsverschil.

Begrotingsrechtmatigheid in de jaarrekening toegelicht

Een onderdeel van onze rechtmatigheidsconlrole betreft de naleving van het budgetrecht van de raad. Is op programma of kredietniveau niet meer besteed dan 
waar u als raad toe besloten heeft. Overschrijdingen zijn in sommige gevallen onrechtmatig.

In onze controle hebben wij geen overschrijdingen geconstateerd die onrechtmatig zijn en meewegen in het oordeel van de controleverklaring. In de jaarrekening 
is op pagina 272 een totaalanalyse opgenomen.

Siitiiiiiiiiii
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Gemeente 's- 
Hertogenbosch

Op basis van de kengetallen heeft de gemeente een goede financiële positie. 

De structurele exploitatieruimte is licht negatief. Dat wil zeggen dat de 
structurele lasten niet volledig door de structurele baten worden gedekt. Dit is 
ook zichtbaar in de meerjarenbegroting 2020 - 2023. Hierdoor werkt de 
gemeente aan een ombuiging om, zoals in deze begroting zichtbaar is. een 
structureel sluitende begroting te verkrijgen.

Daarnaast ligt de belastingcapaciteit onder het landelijke gemiddelde. Het is 
een beleidsmatige keuze van de gemeenteraad om het niveau van de 
belastingdruk vast te stellen.

De solvabiliteit geeft aan in welke mate de gemeente aan de financiële 
verplichtingen kan voldoen. Het is belangrijk om de solvabiliteit te zien in 
relatie tot de geschatte risico's en het weerstandsvermogen.

Het kengetal grondexploitaties geeft de boekwaarde van de grondexploitaties 
in relatie tot de totale baten weer. In de paragraaf ruimtelijk domein hebben 
we de risico’s en de aard van de projecten in de grondexploitaties toegelicht.

Kengetallen Landelijk

2019 2018 2019* 2018

Netto schuldquote 46% 49% 68% 56%

Netto schuldquote gecorrigeerd 24% 26% 61% 48%

Solvabiliteit 53% 53% 33% 35%

Grondexploitaties 4% 4% 15% 14%

Belastingcapaciteit 80% 82% 102% 102%

Structurele exploitatieruimte -0.7% 0% 0.46% 0,46%
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De weerstandscapacileit bestaat uit de beschikbare reserves om risico's op 
te kunnen vangen. Uit de totale risico inventarisatie blijkt een risico van 
€75 miljoen. In dit bedrag is €8 miljc. „ ~ 'uctureel opgenomen. Hierbij 
valt op dal een deel van de risico’s I itificeerd en een ander deel als
PM IS opgenomen. Het weerstandsvermogen is €583 miljoen wal voldoende 
wordt geacht om ai deze risico’s te kunnen afdekken. Daarbij is de kans dat 
deze risico's zich voordoen vanuit de optiek van de gemeente klein. Maar dit 
IS een indicatie van de minder positieve situatie waarin de gemeente, net als 
vele andere gemeenten, inmiddels verkeert.

Het weerstandsvermogen per ultimo 2019 {€583.6 miljoen) is hoger als het 
uitgangspunt van het vermogen In de begroting 2020 (€577 miljoen). 
We hebben hiervoor een analyse verricht tussen de begrote en werkelijke 
baten en lasten. In de begroting is zichtbaar dat over de lange termijn het 
weerstandsvermogen terugloopt naar €557 miljoen per ultimo 2023. 

De gemeente hanteert een algemene reserve (€23,9 miljoen) die 15% 
bedraagt van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Hel rekening 
resultaat bedraagt €1.4 miljoen wat verwerkt wordt in de algemene reserve. 
Hierdoor is de waarde van de algemene reserve €25.3 miljoen, iets meer dan 
de streefwaarde. Gezien dit een streefwaarde is. wordt geen aanpassing 
gemaakt. Dil is ook zo voor overige reserves.

Het verloop van de reserves laat zien dal de reserves in lijn zijn met de 
beginstand 2019. De prognose over de eindstand 2019. gemaakt bij het 
opstellen van de begroting 2020. laat zien dat een grotere onttrekking bij de 
jaarrekening 2019 was verwacht. Dit sluit aan met het overzicht investerings- 
kredieten waarin overboekingen naar 2020 worden gemaakt. Met betrekking 
tot de inkomsten wordt €34.1 miljoen van de nog te realiseren inkomsten 
overgeboekt naar 2020. Met betrekking tot de nog te realiseren kosten betreft 
dit €245.7 miljoen.

■ Weerstdfidscapacileil (x € 1 000) ■ Ftisico’s ix € 1 0001

X €1.000.000 Algemene 
reserve

Bestemmings- 
re serves

Gerealiseerd 
resultaat

Totaal

Beginstand 2019 23,9 558.5 582,4

Toevoeging 57 57

Onttrekkingen -/- 57.2 •/• 57,2

Realisatie 
resultaat 2019

1.4 1,4

Eindstand 2019 23,9 558,3 1.4 583,6

Prognose 
begroting 2020

577
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Aiis van Breda, '3 5 2020
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De realisatie voor mutaties in de reserves voor 2019 betreft €1,2 miljoen positief. In de primaire begroting was een saldo van €606.000 negatief verwacht. Bij de 
begroting na wijziging werd een saldo voor bestemming verwacht van €28.2 miljoen negatief. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting na 
wijziging betreffen:

• Negatief resultaat uit de actualisatie begroting 2019 van €3,7 miljoen,

• Lagere lasten Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang ten opzichte van de begroting van €2,6 miljoen.

• Hogere realisatie van de baten in het grondbedrijf €11,7 miljoen. Dit heeft met name betrekking op incidentele overdrachten, met name €8,7 miljoen aan 
algemene reserve, €0.6 miljoen aan reserve grote werken. €0.9 miljoen vennootschapsbelastingteruggave, €0.8 miljoen reserve screening,

• Toegekende bate inzake herziening BUIG uitkering 2015 en 2016 van €8.5 miljoen voordeel.

• Lagere toekenning algemene uitkering van €3,3 miljoen.

• Dekking Theater aan de Parade vanuit het structuurfonds van €3.6 miljoen.

16°-ó
14%

12%

10%
8%

6%
4%

2%
0°o

■ % verschil lasten werkelijk/begroting - % verschil baten werkelijk/'begroting
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In de Uitvoeringsregeling WNT 2020 is nieuw opgenomen dat de 
bezoldiging die een topfunctionaris ontvangt voor werkzaamheden bij een 
gelieerde rechtspersoon, en/of de bezoldiging die een topfunctionaris 
ontvangt uit hoofde van een andere, niet als topfunctionaris uitgeoefende 
functie, in de WNT-verantwoording moet worden opgenomen.
Hiervoor heeft BZK in zijn verantwoordingsmodel WNT 2019 al een nieuwe 
fabel 1E opgenomen. De verwachting is dat deze tabel ook in het model 
2020 zal worden opgenomen.

Met ingiini; van 2020 is in de WVl' een aantal wijziging?n dooruevoerd 
De belangrijkste wijzigingen zijn:

• De wettelijke maximale bezoldiging voor topfunctionarissen is aangepast 
van €194.000 in 2019 naar €201.000 in 2020.

Als onderdeel van onze controle hebben wij de nalevering van de Wet 
Normering Topinkomens (WNT) gecontroleerd. Uit onze controle blijken geen 
bevindingen. Op grond van de wel zijn de griffier en de gemeentesecretaris 
aangewezen als topfunctionaris. Hun bezoldiging is juist en volledig 
verantwoord in de bijlage WNT in uw jaarstukken.

Wilt u meer weten over de WNT? Kijkt u dan op; https:.7www-tODinkomens.nl

De controleverklaring bevat een paragraaf inzake overige 
aangelegenheden over de anticumulatie-bepaling WNT

Met ingang van 2018 gelden nieuwe WNT-regels voor de samenloop van 
topfuncties bij verschillende WNT-instellingen. Deze anticumulatie- 
bepalingen regelen dat de som van de bezoldigingen van iemand die 
uitvoerende topfuncties uitoefent bij meerdere rechtspersonen of 
instellingen, niet hoger mag zijn dan het van toepassing zijnde bezoldigings- 
maximum. In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben 
wij geen controle uitgevoerd op de naleving van deze anticumulatie- 
bepalingen. Dit hebben wij in onze controleverklaring bij uw jaarrekening in 
een paragraaf inzake overige aangelegenheden tot uitdrukking gebracht.

Bijlage Wet Normering Topinkomens (WNT)

Oo U heeft drie topfunctionarissen verantwoord 
in de jaarrekening 2019

I Alle topfunctionarissen zijn in loondienst. In 
I 2019 is een nieuwe gemeentesecretaris in 
1 dient getreden.

1 U heeft in 2019 geen ontslagvergoedingen 
1 boven de WNT-grens uitgekeerd
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Voor de bevindingen uil onze controle gelden op grond van het Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden ('Bado') zwaardere 
rapporteringtoleranties dan voor andere onderdelen van de reguliere 
jaarrekening.

Wij hebben in onze controle specifieke werkzaamheden verricht om een 
oordeel te kunnen geven over de getrouwheid en rechtmatigheid van de 
financiële verantwoordingsinformatie in de SiSa bijlage bij de jaarrekening 
2019.

• €125.000 indien de omvangsbasis groter is dan €1.000.000.

De rapporteringstolerantie heeft geen consequenties voor de omvang en aard 
van de controle van specifieke uitkeringen. In de volgende tabel hebben wij 
onze bevindingen per specifieke uitkering opgenomen.

De rapporteringstolerantie is per specifieke uitkering:

• €12.500 indien de omvangsbasis kleiner dan of gelijk is aan €125.000;

• 10% indien de omvangsbasis groter dan €125.000 en kleiner dan of gelijk is 
aan €1.000.000;
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Jaarrekenintj

WNT

Nr Naam apecifieke uitkering Totale fout of 
oruekerheid per 
specifieke uitkering

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

Toelichting 
fout/onzekerheid

Dl Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten N.v.t. N.v.t. N.v.t.

D1A Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2016-2021 N.v.t. N.v.t. N.v.t.

D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OA6) N.v.t N.v.t. N.v.t.

D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB) N.v.t. N.v.t. N.v.t.

D10 Volwasseneneducatie N.v.t. N.v.t. N.v.t.

E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai N.v.t. N.v.t. N.v.t.

F1 Regeling aankoop woningen ondereen hoogspanningsverbinding N.v.t. N.v.t. N.v.t.

G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet 
gemeentedeel 2019

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

G3 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief 
levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeente 2019

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Hl Ministeriële regeling heroïnebehandeling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

H4 Specifieke uitkering Sport N.v.t. N.v.t. N.v.t.

E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden N.v.t. N.v.t, N.v.t.
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<s> Interne beheersing

We hebben een toelichting opgenomen op de status van de 
beheersing van uw processen.

Wij hebben geen nieuwe tekortkomingen in de interne 
beheersing geconstateerd.

Voor zover wij bevindingen hebben in de controle met 
betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van uw 
geautomatiseerde gegevensverwerking, melden wij die. 
Wij hebben er geen specifiek onderzoek naar gedaan. Bij onze 
controle is in dit opzicht niets naar voren gekomen.
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Legenda
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Interne beheersing is op orde, maak koppeling 
risico’s aan beheersmaatregelen inzichtelijk

In onze rapportage interim bevindingen van 6 december 2019 hebben wij ons 
beeld gegeven op de interne beheersing van uw gemeente. Klik hier voor 
een toelichting op het lines of defence model.

De interne beheersing van de gemeente ’s-Hertogenbosch is op orde. 
De verantwoordelijkheid voor de inrichting van het primaire proces ligt bij de 
sectoren. Uitgangspunt daarbij is om de beheersmaatregelen zoveel mogelijk 
in de 1® lijn in te richten. Sector overkoepelende processen worden zoveel 
mogelijk centraal ingericht.

Om de interne beheersing verder door te ontwikkelen, ook in lijn met de 
rechtmatigheidsverantwoording, adviseren we om op basis van een 
risicoanalyse per proces de beheersmaatregelen te koppelen {per line of 
defence). Hierbij is het ook belangrijk de beheersmaatregelen in opzet te 
beschrijven. Dit is per sector opgepakt om uit te wikkelen.

In opzet ontoereikend
In opzet toereikend, maar één of
meerdere beheersmaatregelen bestaan in 
de praktijk met
Proces is adequaat opgezet en
beheersmaatregelen bestaan

♦ Niet van toepassing

☆ Uitkomsten controle
j<2>

Proces Line of defence

1 2 3

O Inkopen en betalingen 4 • 4
o Aanbestedingen 4 4 •
o Salarissen • • •
o Inkomende subsidies • • •
© IT • 4 ♦

Proces Line

1

of defence

2 3

Tov
2018

O Grondexploitatie • • •
o Inkomende subsidies • • • ->
© Parkeren • • •

Proces Line

/

of defence

2 3

Tov
2018

o Jeugd • • •
o Wmo • • •
© Participatie • • •
o Verstrekte subsidies • 4 •
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Kwaliteit

Wij rapporteren via het push-left principe

o

3
S
fD

Adviseert preventieve interne controlemaatregelen 
in het ondersteunende proces en de IT

• Geeft adviezen om effectiviteit control- 
werkzaamheden te vergroten

• Primair verantwoordelijk voor getrouwheid en 
rechtmatigheid transacties binnen eigen processen

• Verantwoordelijk voor kwalitatieve analyse en 
toelichting P&C producten

• Adviseert (met audit team) preventieve interne 
controle-maalregelen in hel primaire proces

• Geeft feedback om leesbaarheid; intormatiewaarde 
P&C documenten te verhogen

Ondersteunt de afdelingen bij de opti-malisering van 
de primaire processen.

De administratie voert bij de verwerking een aantal 
primaire controles uil op de Ie lijn.

• AdviseerVklankbord om te komen tof een effectieve 
en efficiénte controleaanpak

• Maakt waar inogelijk gebruik van de werkzaamheden 
van het audit team

• Voert interne controles uit op de getrouwheid en 
rechtmatigheid van de financieel kritische 
processen

• Adviseert over verbetering in de 1e en 2e lijn

Het push-left pnncipe is er op gericht de interne beheersing in de !• en 2'’ lijn te optimaliseren. Dit vanuit het uitgangspunt dat fouten voorkomen 
beter is dan achteraf constateren. Indien er tekortkomingen zijn in de interne beheersing in de 1* * * en 2® lijn, dan zullen wij deze daarom rapporteren 
als bevinding, ook als deze in de 3” lijn middels verbijzonderde interne controle ondervangen worden.

Onze controleaanpak is naast hel controleren van de jaarrekening gericht op het verbeteren van uw bedrijfsvoering inclusief digitalisering hiervan. In onze 
controle hanteren wij daarvoor het three lines-of-defence’ model. Dit model geeft handvatten om te beoordelen waar in de interne beheersing risico’s 
worden ondervangen:

In de eerste lijn in het pnmaire proces, onder verantwoordelijkheid van de proceseigenaar.
In de tweede lijn in de ondersteunende processen zoals financiën en control, waar checks and balances ingericht zijn om fouten te signaleren.
In de derde lijn in uw verbijzonderde interne controle achteraf.

Afdelingen
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Kwaliteit In onze rapportage interim-bevindingen 2019 hebben wij onze bevindingen 
gerapporteerd omtrent de algemene IT-beheersmaatregelen (IT General 
Controls) rondom Key2Financiën. Civision Samenlevingszaken. Youforce/ 
Beaufort en Key2Belastingen, alsmede over informatiebeveiliging en privacy.

In februari en maart 2020 hebben wij updatewerkzaamheden uitgevoerd 
rondom de algemene IT-beheersmaatregelen. In dit kader hebben wij voor 
Key2Financiën en Key2Belastingen de werking van de algemene IT- 
beheersmaatregelen voor wijzigingsbeheer en autorisatiebeheer beoordeeld 
voor de laatste zes maanden van 2019. Wij hebben geen nieuwe bevindingen 
vastgesteld naar aanleiding van de updatewerkzaamheden.

Update IT-behecrsomgenng

Wij zijn op grond van artikel 2:393 lid 4 BW verplicht melding te maken van 
onze bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van uw 
geautomatiseerde gegevensverwerking.

Onze belangrijkste aanbevelingen gecommuniceerd in onze rapportage interim 
bevindingen waren:

• Wij adviseren, conform hel reeds lopende project, om per applicatie een 
autonsatiematrix op te stellen met de gewenste rollen, bevoegdheden en 
functiescheiding. Waarborg vervolgens het gebruik van deze 
autonsatiematrix bij het toekennen en muteren van autorisaties binnen de 
applicatie.

• Wij bevelen aan, conform het reeds lopende project, periodiek een controle 
uit te voeren of de autorisaties binnen de applicaties in lijn zijn met de 
functies en taken van de betreffende medewerkers. Het verdient de 
aanbeveling om de resultaten en opvolging van deze controle zichtbaar te 
documenteren.

☆
|<s>

Cond-iQ crisis raakt de manier van werken en heeft impact op c>-bcr 
.security

De huidige Covid-19 crisis heeft grote impact op de manier waarop 
medewerkers hun dagelijks werk uitvoeren. Zo werken medewerkers 
gedwongen thuis via een beveiligde VDI verbinding waarvoor de capaciteit is 
uitgebreid. Voor het vergaderen en overleggen op afstand maakt de gemeente 
gebruik van Skype for Business. Medewerkers zijn via de afdelings- 
leidinggevenden actief geïnformeerd over het gebruik van Skype for Business 
en de risico's van het gebruik van andere soortgelijke oplossingen. 
Gemeente 's-Hertogenbosch heeft een e-learning programma uilgerold. 
waarmee medewerkers trainingen kunnen volgen, mocht op momenten het 
reguliere werk wegvallen als gevolg van de Covid-19 situatie.

We zien dat kwaadwillenden gebruik maken van de onzekerheid en de unieke 
situatie, waar organisaties soms niet op voorbereid zijn. De juiste aandacht 
voor cybernsico's. voorkomt dat organisaties op een later tijdstip in de 
problemen komen. Wij hebben vernomen dat bestaande beheersmaatregelen 
en processen om de cyberincidenten te monitoren actief blijven en vooralsnog 
geen verhoogde activiteit laten zien. Gemeente ‘s-Hertogenbosch geeft aan dat 
Covid-19 tot op heden met geleid heeft tol inbreuken in systemen van de 
gemeente als gevolg van bijvoorbeeld phishing.

Wij adviseren de komende periode aandacht te blijven geven aan:

• Het beveiligen en veilig houden van digitale werkplekken.
• Het waarborgen van de continuïteit van kritische cybersecurity functies en 

activiteiten.
• Monitoren en counteren van nieuwe cyberbedreigingen die misbruik willen 

maken van de huidige situatie (bijvoorbeeld door middel van phishing
• Het waarborgen dat beheersmaatregelen binnen primaire en 

ondersteunende processen adequaat blijven werken door mogelijk^^ 
veranderingen in de logische beveiliging als gevolg van online (thuis) 
werken.
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Een beschrijving van onze doelstelling in dit verband vindt u hier.

Een beschrijving van onze doelstelling in dit verband vindt u hier.
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Fraude en wet- en regelgeving Als uw accountant is het onze verantwoordelijkheid om onze controle te 
plannen en uit te voeren om redelijke zekerheid te krijgen dat de 
jaarrekening als geheel geen materiële onjuistheden bevat, of die nu 
worden veroorzaakt door fraude of door fouten, rekening houdend met het 
toepasselijke wet- en regelgevende kader. Door de inherente beperkingen 
van een controle is het risico onvermijdelijk dat sommige materiële 
onjuistheden in de jaarrekening onopgemerkt blijven.

Verantwoordelijkheden van het management
De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en opsporen van 
fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving berust bij degenen die 
belast zijn met het bestuur van de gemeente en het management.

Geen mogelijke fraudeaanwijzingen geconstateerd
Tijdens de controle van de jaarrekening 2019 zijn geen aanwijzingen van 
fraude onder onze aandacht gekomen.

Verantwoordelijkheden van de accountant
Als uw accountant is het onze verantwoordelijkheid om onze controle te 
plannen en uit te voeren om redelijke zekerheid te krijgen dat de 
jaarrekening als geheel geen materiële onjuistheden bevat, of die nu 
worden veroorzaakt door fraude of door fouten, rekening houdend met het 
toepasselijke wet- en regelgevende kader. Door de inherente beperkingen 
van een controle is het risico onvermijdelijk dat sommige materiële 
onjuistheden in de jaarrekening onopgemerkt blijven.

Onze evaluatie van de interne beheersing met betrekking tot 
frauderisico’s
Onze bevindingen met betrekking tot de interne beheersing betreffende 
fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving vindt u hier.

☆

|<2>

Kwaliteit
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Uit bovenstaande werkzaamheden zijn geen bijzonderheden voorgekomen,

lOi
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Op basis van onze frauderisicobeoordeling hebben wij de volgende 
controlewerkzaamheden uitgevoerd:
• Het uitvoeren van een risicoanalyse per proces waarin de drie kenmerken 

van fraude: rationalisatie, druk en gelegenheid zijn afgezet tegen de kans 
en de impact.

• Frauderisico besproken met college, directie en sectorcontrollers.
• We hebben beoordeeld of nevenfuncties van het college en de directie 

aanleiding gaven tot een verhoogd risico.
• We hebben beoordeeld of er signalen zijn voor een verhoogd risico op 

fraude vanuit notulen, persberichten en andere (openbare) publicaties.
• Wij hebben ongebruikelijke boekingen (boekingen buiten het normale 

proces om) in uw administratie gecontroleerd.
• Jaarlijks wordt in het kader van onvoorspelbaarheid een proces of 

transactie nader geanalyseerd. Dit jaar hebben we het proces voor de 
omgevingsvergunningen beoordeeld op functiescheiding.

• Daarnaast hebben wij de aanbestedingen onder de Europese 
aanbestedingsgrens nader getoetst op het voldoen aan de procedure en 
de aanwezigheid van functiescheiding.

Fraude en wet- en regelgevind

☆

|<2>

Kwaliteit
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<2> VJe hebben belangrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving 
met de organisatie en de griffie besproken. Via onze 
rapportages brengen wij u onze obsen/aties en aanbevelingen 
over status en voorgang die u treft ten aanzien van deze 
ontwikkelingen.
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Wijziging in notitie MVA met ingangsdatum begrotingsjaar 2021

In januari 2020 is een nieuwe notitie materiële vaste activa gepubliceerd met 
als ingangsdatum 1 januari 2020, met uitzondering van de verwerking van 
achterstallig onderhoud. Vanaf begrotingsjaar 2021 bent u ten aanzien van 
achterstallig onderhoud verplicht om een voorziening op te nemen.
Een negatieve voorziening of een plan om de voorziening in vier jaar in te lopen 
binnen de begroting is dan met meer mogelijk.

Nieuw'c drempelbedragen ’S'oor Europees Aanbestedingen zijn 
vastgesteld per i januari 2020

De nieuwe bedragen drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn 
vastgesteld per 1 januari 2020 voor een periode voor twee jaar. De drempel
bedragen zijn in vergelijking met 2019 verlaagd door de Europese Commissie. 

Voor werken geldt: €5.350.000 (nu €5.548.000).

Voor leveringen en diensten geldt; €214.000 (nu €221.000).

Omgevingswet

Recent is de omgevingswet uitgestetd. Zie hiervoor de publicatie 
‘Inwerkingtreding Omgevingswet' van 1 april 2020. Een nieuwe datum met 
betrekking tot de inwerkingtreding is nog niet bekend.

De voorbereidingen zijn met name juridisch van aard, maar ook hier zijn 
inspanningen voor vereist. Daarnaast zijn er voorbereidingen noodzakelijk die 
met juridisch verplicht zijn maar wel vereist zijn vanuit bedrijfsmatig opzicht. 

In de tweede helft van 2019 is de gemeente gestart met de inhoudelijke 
voorbereiding van de Omgevingsvisie en de gesprekken met strategische 
partners daarover.

In het najaar 2019 is duidelijk geworden dat de oplevering van Digitaal Stelsel 
Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) vertraging oploopt. 
De gemeente heeft hierop de voorbereiding op het Omgevingsplan 
getemporiseerd om aan de ene kant de voorbereidingen door te laten om de 
invoeringsrisico’s te beperken. Aan de andere kant is het beter om te starten 
als de regelgeving en systeemtechnische specificaties voldoende duidelijk zijn.
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<s> Vanal 2021 moet hel college een rechtmatigheidsverantwoording afgeven, als 
onderdeel van de jaarstukken. In onze eerdere rapportage hebben wij u 
geadviseerd hier alvast op voor te sorteren, omdat dit aandacht en eventuele 
wijzigingen vereist van uw organisatie.

Zo moet het college met de raad de grens bepalen waarboven het college 
rechtmatigheidsfouten en onduidelijkheden specifiek moet gaan melden in de 
verantwoording. Voor de bepaling van de hoogte is relevant welke informatie
positie de raad wil hebben en welke inspanningen de organisatie moet leveren 
om die informatie op te stellen en te onderbouwen {in de 1® en 2® lijn en door 
verbijzonderde interne controle).

Wij verwijzen voor meer toelichting naar de BADO-notitie 
Rechtmatigheidsverantwoording.

De gemeente 's-Hertogenbosch zit in de bewustwordingsfase voor wat betreft 
de invoering van de rechtmaligheidsverklaring van het college van B&W. 
Twee stagiaires van de opleiding accountancy aan de Avans Hogeschool 
hebben in hun afstudeeropdracht onderzoek gedaan naar de inrichting van de 
rechtmatigheidsverantwoording bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch en hebben 
hierbij conclusies en adviezen gedeeld. De gemeente werkt aan het opstellen 
van het plan van aanpak voor de implementatie van de rechtmatigheids- 
verantwoording.

Om voldoende draagvlak te krijgen zal het plan met alle betrokken actoren 
binnen de gemeente (controllers, ambtelijk management team, college en raad) 
worden afgestemd. Deze bewustwordingsfase staat in het teken van het 
vergroten van de kennis omtrent rechtmatigheid en wordt er gewerkt aan de 
bewustwording binnen de gemeente. Onderwerpen die dan aan bod zullen 
komen zijn:

• Wat betekent deze wetswijziging?

• En wat betekent dit concreet voor de gemeente?

• Welke ambitie streeft de gemeente na?

In deze fase trekt de gemeente op met de B5 doordat er bijeenkomsten worden 
georganiseerd en informatie wordt gedeeld op het gebied van implementatie
plannen en IC plannen.

Het normenkader is in februari 2020 door het college geactualiseerd waarbij 
men al rekening heeft gehouden met de komende rechtmatigheids
verantwoording.
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<2>
De sustainable development goals (SDG’s) die de VN in 2015 
vaststelde, zijn gericht op de oplossing van de meest urgente mondiale 
problemen. Die doelstellingen moeten helpen 'de wereld te verbeteren’ 
en de agenda voor duurzame ontwikkeling tot 2030 vaststellen. 
Voor meer informatie zie ook site van de VNG

De VNG heeft alle Nederlandse gemeenten uitgenodigd om zich aan te 
sluiten bij haar *Gemeente4GlobalGoals’ campagne. Want een 
belangrijke rol in het behalen van deze duurzame doelstellingen is 
weggelegd voor gemeenten. De beschikbare opties voor gemeenten 
bieden zowel kansen als bedreigingen Een goede meting van 
gevolgen en goede, betrouwbare interne en externe informatie
voorziening inzake doelstellingen en de realisatie ervan, dragen bij aan 
beter bewustzijn en meer gerichte actie.

Gemeente ‘s-Hertogenbosch richt zicht bij de uitwerking van de 
sustainable development goals in de toekomstagenda voor een 
mondiale duurzame ontwikkeling tot 2030. Speciale aandacht is er voor 
het onderwijs omdat daarmee gewerkt wordt aan een duurzaam 
's-Hertogenbosch in de toekomst.

✓K
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In de bijlagen hebben wij informatie opgenomen die wij vanuit 
de controlestandaarden aan u moet melden.
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Materialiteit
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De reikwijdte van onze controle wordt beïnvloed door het toepassen van 
materialiteit. Het begrip ‘materieel’ wordt toegelicht in de paragraaf ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening' in onze 
controleverklaring. Afwijkingen worden als materieel beschouwd wanneer 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze, elk afzonderlijk of in totaal, 
gevolgen kunnen hebben voor de economische beslissingen die gebruikers 
op grond van de jaarrekening nemen.

In het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) zijn de 
goedkeuringstoleranties bepaald die de accountant ten behoeve van de 
oordeelsvorming over de jaarrekening van de gemeente hanteert. 
De grondslag voor het bepalen van deze toleranties betreft de totale 
werkelijke kosten van de gemeente, inclusief de toevoegingen aan de 
beslemmingsreserves. Materialiteit bepaalt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en het effect van vastgestelde afwijkingen op 
onze verklaring.

Op basis van de begroting 2019 hebben wij een materialiteit vastgesteld van 
€7.4 miljoen. Materialiteit wordt echter geactualiseerd op basis van de 
feitelijke financiële gegevens en wijzigingen in uw organisatie en omgeving 
gedurende het hele jaar. De werkelijke lasten, inclusief dotaties aan de 
beslemmingsreserves, zijn €104 miljoen hoger dan de initiële begroting op 
basis waarvan wij onze initiële materialiteit hebben berekend. Hiervan volgt 
€93,5 miljoen door begrotingswijzingen en €10,7 miljoen door hogere 
werkelijke lasten. • Jaarrekening
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Eventuele ontdekte of vermoede fraude.
Onafhankelijkheid Niet-naleven van wet- en regelgeving.

Ontwikkelingen Accountancy Schriftelijke bevestigingen gevraagd van het management.

Alle zaken die van invloed zijn op de vorm en inhoud van de controleverklaring.

Niet gecorrigeerde afwijkingen

Beschrijving van de reikwijdte en timing van de controle, waaronder significante risico's.

Communicatie

<s>

Rapporteren over significante moeilijkheden, aangelegenheden en overige zaken die van 
belang zijn voor het toezicht op de financiële verslaggevingsproces.

Significante aangelegenheden die naar voren komen tijdens de controle in verband met 
verbonden partijen van de entiteit.

Als PwC vinden wij het van belang om u te laten zien op welke wijze wij de belangrijkste voorwaarden en aandachtspunten van de controle hebben 
gerapporteerd. Deze hebben we opgenomen in onderstaande tabel.

Standpunt van de accountant over belangrijke kwalitatieve aspecten van de verslaggeving 
door hel college.

Mededeling over de verantwoordelijkheden van de accounlant.



Aeeountantsverslagpivc

El Introductie
o Kernboodschappen

Overzicht van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
☆ Uitkomsten controle

Verantwoordelijkheid van de accountantInterne beheersing
Ontwikkelingen

Maienaliteit

Communicalie

Onafhankelijkheid

Ontwikkelingen Accountancy

20

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden van het college en de raad voor de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het plannen en uitvoeren van een controte- 
opdracht op een manier die ons in staat stelt om voldoende en passende 
controle-informatie te krijgen voor de onderbouwing van ons oordeel.

Onze doelstellingen zijn het krijgen van redelijke zekerheid of de jaarrekening 
als geheel geen onjuistheden van materieel belang beval of die nu worden 
veroorzaakt door fraude of door fouten, en het afgeven van een controle- 
verklaring waarin onze verklaring is opgenomen.

Voor een gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden verwijzen 
WIJ u naar de bijlage bij onze controleverklanng.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college afwegen of de financiële 
positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico’s vanuit de 
reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen.

De raad is verantwoordelijk voor hel toezicht op het proces van de financiële 
verslaggeving door de gemeente.

het college is verantwoordelijk voor:

• het opstellen en getrouw weergeven van de financiële positie in de 
jaarrekening in overeenstemming met het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

• rechtmatige totstandkoming van baten en lasten en balansmutaties: en voor
• interne beheersingsmaatregelen die het college noodzakelijk acht om een 

jaarrekening te kunnen opstellen en rechtmatige totstandkoming van 
transacties mogelijk te maken, zonder afwijkingen van materieel belang door 
fraude of fouten.
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Verantwoordelijkheden

<2> De verantu’oordelijkheden van het management en het college bestaan 
uit:
• het identificeren en monitoren van de wet- en regelgeving die van 

toepassing is op de gemeente en zorgen voor volledigheid ervan:
• het uitvoeren van een risicobeoordeling die expliciet het risico op fraude 

omvat, door een analyse van prikkels en druk, kansen, en gedrag en 
rationalisatie, en het risico van niet-naleving van wet- en regelgeving;

• het opstellen en uitvoeren van programma's en beheersingsmaatregelen ter 
preventie, ontmoediging en opsporing van fraude {fraudebestrijdings- 
programma's) en niet-naleving van wet- en regelgeving:

• het waarborgen dat de cultuur en de omgeving van de gemeente integer zijn 
en ethisch gedrag bevorderen;

• ervoor zorgen dat de activiteiten van de entiteit worden uitgevoerd conform 
de bepalingen van wet- en regelgeving, inclusief het voldoen aan de wet- en 
regelgeving waarin de vaststelling van de bedragen en de toelichtingen in de 
jaarrekening wordt geregeld;

• het onderzoeken van iedere vermeende of vermoede misstand die onder de 
aandacht van het management wordt gebracht.

Overzicht van verantwoordelijkheden met betrekking tot frande en niet-naleving van wet
en regelgeving

De x erantwoordclijkheden van degenen die zijn belast met toezicht (de 
raad) bestaan uit:
• het versterken van een cultuur van integriteit en ethisch gedrag door middel 

van actief toezicht:
• het beoordelen van de vaststelling van frauderisico's door het management 

en niet-naleving van wet- en regelgeving, het nemen van passende 
maatregelen en het zorgen voor een juiste tone at the top;

• het waarborgen dat het seniormanagement en het college passende 
maatregelen nemen om fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving te 
ontmoedigen en te voorkomen, voor een betere bescherming van 
investeerders, medewerkers en andere belanghebbenden;

• het onderzoeken van iedere vermeende of vermoede misstand die onder de 
aandacht van de raad wordt gebracht;

• het aannemen van een kritische houding ten opzichte van het college op het 
gebied van niet-gebruikelijke transacties met verbonden partijen.

I®
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Verantwoordelijkheden

<2> In de context van onze controle van de jaarrekening zijn onze doelstellingen 
met betrekking tot fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving ais volgt:
• het vaststellen en beoordelen van het risico van materiële onjuistheden in 

de jaarrekening als gevolg van fraude en als gevolg van niet-naleving van 
wet- en regelgeving;

• het verkrijgen van voldoende geschikte controle-informatie met betrekking 
tot de beoordeelde risico’s van materiële onjuistheden als gevolg van 
fraude, door een gepaste controleaanpak te ontwerpen en te 
implementeren;

• het verkrijgen van voldoende geschikte controle-informatie met betrekking 
tot de naleving van de bepalingen van die wel- en regelgeving waarvan 
algemeen wordt erkend dat ze directe gevolgen hebben voor de bepaling 
van materiële bedragen en toelichtingen in de jaarrekening: en

• het adequaat reageren op tijdens de controle geconstateerde (vermoede) 
fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving.

De verantwoordelijkheid van de accountant bestaat uit:
• het plannen en uitvoeren van de controle om een redelijke zekerheid te 

krijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat, 
hetzij door fraude of door fouten;

• het beoordelen of de programma’s en de interne beheersingsmaatregelen 
van de entiteit, waarmee geïdentificeerde risico’s van materiële fouten als 
gevolg van fraude en van niet-naleving van wet- en regelgeving worden 
aangepakt, op de juiste wijze zijn opgezet en worden uitgevoerd;

• hel evalueren van het proces dat het management hanteert voor het 
beoordelen van de doeltreffendheid van de programma's en interne 
beheersingsmaatregelen in verband met fraude en niet-naleving van wet
en regelgeving:

• het evalueren van iedere fraude door het seniormanagement en het effect 
op de beheersingsomgeving:

• hel adequaat reageren op tijdens de controle geconstateerde (vermoede) 
fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving.
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Onafhankelijkheid

<2> Wij hebben geen opdrachten uitgevoerd die onze onafhankelijkheid 
bedreigen
Wij hebben onze naleving van externe normen, ons wereldwijde 
onafhankeiijkheidsbeleid en het onafhankelijkheidsbeleid van gemeente 
's-Hertogenbosch met betrekking tot onze dienstverlening in 2019 bewaakt en 
bevestigen dat wij aan deze onafhankelijkheidsvereisten hebben voldaan en 
voldoen.I®
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plaatsgevonden en het introduceren van een verplichting voor het bestuur van 
een gecontroleerde entiteit om een zogenaamde in control statement af te geven. 

Structuurmodellen: meer inzicht in, en praktijkervaring opdoen met, alternatieve 
modellen. De minister zal de kwartiermaker opdracht geven onderzoek te doen 
naar het joint audit-model, audit only-model en financial ringfencing.

Intermediair binnen beslaande wettelijke kaders: De minister neemt het advies 
van de CTA over om te experimenteren met het intermediair model, binnen het 
bestaande wettelijk kader. Hij zal de kwartiermaker de opdracht geven partijen te 
vinden die bereid zijn via een intermediair hun accountantsorganisatie te 
selecteren, waar nodig te ondersteunen bij het inrichten van de intermediair- 
functie. alsmede een systeem in te richten waarmee kan worden geëvalueerd in 
hoeverre het inschakelen van een intermediair een kwaliteitsverhogend effect 
heeft.Kwartiermaker: De minister benoemt op korte termijn een kwartiermaker om druk 

op de ketel te houden en de voortgang van de implementatie van de voorgestelde 
maatregelen te bewaken. Verder ziet het kabinet een faciliterende rol voor de 
kwartiermaker met betrekking tot inzet van nieuwe technologieën, forensische 
experts, cultuurverandering en het inrichten van de opleiding.

Meer inzicht in de kwaliteit van de sector: De minister noemt het ‘cruciaal’ dat 
kwaliteit beter inzichtelijk wordt. Daarom steunt hij de ontwikkeling van Audit 
Quality Indicators (AQl’s). uniforme rapportage hierop van accountants
organisaties en het doen van meer wetenschappelijk onderzoek. Waar nodig legt 
hij de verplichtingen ten aanzien van de AQl’s wettelijk vast.

Versterken van de keten: Om de gehele keten te versterken, moet volgens de 
minister ook worden gekeken naar verbetermogelijkheden bij de gecontroleerde 
organisatie. Daarom gaat hij onderzoeken of het beter tot uitdrukking brengen van 
de verantwoordelijkheid van de gecontroleerde entiteit een kwaliteitsverhogend 
effect heeft. Ook gaat hij onderzoeken hoe de communicatie tussen rvc en 
aandeelhouders op het gebied van de wettelijke controle kan worden versterkt. 

Voorbeelden van mogelijke wijzigingen zijn het introduceren van een verplichting 
voor de rvc om in de aandeelhoudersvergadering toe te lichten hoe de selectie en 
beoordeling van het functioneren van de accountant(sorganisatie) heeft

Termijn kantoorroulatie ongewijzigd: De minister gaat niet mee in het advies van 
de CTA gebruik te maken van de lidstaatoptie in de EU Auditverordening om voor 
langer dan tien jaar een opdracht door dezelfde accountant of organisatie te laten 
uitvoeren. Hij baseert zich hierbij mede op de consultatiereacties op het 
interimrapport van de CTA waarin vrijwel alle respondenten hebben gewezen op 
de positieve consequenties van de ‘frisse blik' en op de risico's van een zeer 
langjarige verbintenis tussen accountantsorganisaties en gecontroleerde 
onderneming.

Aanwijzingsbevoegdheid minister: De minister gaat onderzoeken wie als ultimum 
remedium een accountantsorganisatie kan toewijzen aan een gecontroleerde 
organisatie. Deze bevoegdheid wil hij met beperken tot de oob’s, maar laten 
gelden voor alle entiteiten waarbij een wettelijke controle moet worden verricht. 
Hij gaat onderzoeken welk orgaan hiervoor het beste gepositioneerd is en wat de 
eventuele juridische consequenties hiervan zijn.

Vervolgproces: De brief van het kabinet is de basis voor een debat in de Tweede 
Kamer over de accountancyseclor van woensdag
22 april.
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Eind maart 2020 reageerde minister Hoekstra van Financiën namens het 
Nederlandse kabinet in een brief aan de Tweede Kamer op de aanbevelingen uit 
het eindrapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA): een 
commissie die in opdracht van de minister zich richtte op de vraag op welke wijze 
de wettelijke accountantscontrole duurzaam verbeterd kan worden.

In zijn reactie stelt de minister dat de accountancysector in de afgelopen jaren 
duidelijk stappen heeft gezet om te zorgen voor een meer op kwaliteit gerichte 
cultuur, maar dat de kwaliteitsverhoging nog onvoldoende gerealiseerd en 
gewaarborgd is, De minister stelt dan ook dat hij met het door hem voorgestelde 
pakket aan maatregelen inzet op een duurzame verhoging van de kwaliteit van de 
accountancysector, De hele keten wordt hierin betrokken,
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