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Aan de gemeenteraad van de
gemeente Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen
Amsterdam, 15 juni 2021
Geachte leden van de Gemeenteraad,
Hierbij bieden wij u ons accountantsverslag aan dat is opgesteld in het kader
van de opdracht om de jaarrekening 2020 van de gemeente Bloemendaal te
controleren.
Dit accountantsverslag bevat bevindingen en conclusies die naar aanleiding
van onze werkzaamheden uit hoofde van de jaarrekeningcontrole 2020 naar
voren zijn gekomen. De bevindingen in dit verslag zijn besproken met de
portefeuillehouder financiën en een afvaardiging van de ambtelijke
organisatie.

Wij bedanken de medewerkers van de gemeente Bloemendaal voor
de open en constructieve samenwerking bij het verrichten van onze
controlewerkzaamheden en de totstandkoming van ons
accountantsverslag.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en
lichten de inhoud van deze rapportage graag nader aan u toe.
Met vriendelijke groet,
Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Wij benadrukken dat onze controle is afgerond met uitzondering van de
kwaliteitsreview, die wij met elkaar zijn overeengekomen bij het aangaan van
de opdracht tot de controle van de jaarrekening 2020.
drs. R. Opendorp RA
Partner
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Bestuurlijke
samenvatting

1. Bestuurlijke samenvatting
Wij zijn voornemens om een goedkeurende controleverklaring te verstrekken voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.

Het jaarverslag is cf. NV COS 720 verenigbaar met de jaarrekening en voldoet aan de laatste actuele voorschriften.

Het Besluit Begroting en Verantwoording is in alle opzichten nageleefd in 2020.

De begrotingsoverschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en zijn goed toegelicht.

Inzake de kosten jeugdwet en de Wmo steunt de gemeente (deels) op productieverantwoordingen van zorgaanbieders die zijn voorzien van een controleverklaring.
Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en de ontvangen controleverklaringen resteert inzake de kosten Jeugdwet en WMO een onzekerheid van € 984.000.

Uit onze controle blijken geen ongecorrigeerde fouten ten aanzien van getrouwheid.

Wij hebben ten aanzien van de financiële rechtmatigheidscontrole voor € 0,48 miljoen aan fouten geconstateerd met betrekking tot EU aanbestedingen. Dit wordt mede
veroorzaakt doordat gedurende de looptijd een opdracht uitgebreid of verlengd wordt en daarmee de drempelwaarde van EU aanbestedingen overstijgt.

Wij hebben geen controleverschillen (fouten en/of onzekerheden) in de verantwoorde informatie in de SiSa-bijlage geconstateerd.

Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2020 in overeenstemming is met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) en dat de jaarrekening 2020 van de gemeente Bloemendaal voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.
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Uitkomsten
jaarrekeningcontrole

Opdracht, scope en uitkomsten
Reikwijdte van de controle
De jaarstukken van uw gemeente bestaan uit:
- Het jaarverslag (programmaverantwoording + paragrafen)
- De jaarrekening
- Overige bijlagen
Met de opdrachtbevestiging van d.d. 25 november 2020 heeft u ons opdracht gegeven tot
het controleren van de jaarrekening 2020. De reikwijdte van onze controle staat omschreven
in deze opdrachtbevestiging. Er is gedurende het verloop van de controle geen sprake
geweest van een beperking in de reikwijdte van onze controle.
Tijdens de uitvoering van de controleplanning hebben zich een aantal belangrijke
wijzigingen voorgedaan, deze ziet vooral toe op de uitvoering en controle van de Tozo.
Overzicht toleranties
De materialiteit bij de uitvoering van onze controle is € 700.000. Deze materialiteit sluit aan
op het door de gemeenteraad vastgestelde controleprotocol.

Grondslag

Bedrag

1% lasten inclusief toevoegingen reserves

€ 700.000

Goedkeuringstolerantie onzekerheden 3% lasten inclusief toevoegingen reserves

€ 2.100.000

Goedkeuringstolerantie fouten

Rapporteringstolerantie

o.b.v. controleprotocol

€ 100.000

Kernpunten en significante risico’s in de controle
Wij hebben voldoende en geschikte controle-informatie verkregen, onder andere met
betrekking tot de volgende kernpunten van de controle:
−
Risico op onrechtmatige onttrekkingen van middelen.
−
Aanbestedingsrechtmatigheid.
−
Risico dat het management van de gemeente de procesafspraken doorbreekt, hetgeen
een standaard risico is vanuit onze beroepsregels. Dit risico ziet bij uw gemeente met
name toe op de schattingsposten in de voorzieningen.
−
Prestatielevering van de inkopen.
−
Prestatielevering van de jeugdzorg, de WMO en andere voorzieningen die vanwege
COVID-19 hebben stilgelegen.
−
Verantwoording in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT).
Verslaggevingsrichtlijnen
Wij hebben de aanvaardbaarheid van de gehanteerde waarderingsgrondslagen, de
consistente toepassing daarvan alsmede de duidelijkheid en volledigheid van de
jaarverslaggeving beoordeeld. Uw gemeente heeft gedurende 2020 geen wijzigingen
doorgevoerd in de keuze of de toepassing van belangrijke verslaggevingsgrondslagen.
Wij concluderen dat de gehanteerde waarderingsgrondslagen aanvaardbaar zijn en dat de
toepassing daarvan, samen met de in de jaarrekening opgenomen toelichtingen, een
getrouw beeld geeft van de financiële positie van de gemeente.
Managementinzicht en schattingen
Schattingen op basis waarvan sommige jaarrekeningposten worden bepaald, zijn gebaseerd
op inzichten van het management. Wij hebben de belangrijkste gehanteerde factoren en
veronderstellingen beoordeeld op basis waarvan de afzonderlijke oordelen en schattingen
zijn gevormd. Wij hebben vastgesteld dat dit aanvaardbaar is in het kader van de
jaarrekening als geheel.
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Covid-19
Impact Covid-19 voor de gemeente
De belangrijkste effecten van de Corona-crisis voor de gemeente zijn nader toegelicht
in een afzonderlijke paragraaf (1.6 Corona). Vanuit het Rijk is een totaalbedrag van
€ 924.000 (exclusief Tozo) ontvangen ter compensatie van het financiële effect door
Corona in 2020. Vanuit de provincie is een daarnaast nog een subsidie ontvangen van
€ 100.000 bedoelt voor de instandhouding van het openluchttheater Caprera.
De extra kosten als gevolg van Corona bedragen € 0,5 miljoen en bestaan uit:

• Extra kosten bedrijfsvoering / ICT ad € 167.000
• Extra kosten ondersteuning sport en cultuur ad € 172.000
• Extra kosten afvalinzameling ad € 163.000

Daarnaast heeft de gemeente minder parkeeropbrengsten (€ 479.000) en minder
toeristenbelasting (€ 457.000) gerealiseerd dan begroot als gevolg van Corona.
In totaal heeft de gemeente Bloemendaal een nadelig saldo van € 415.000 als gevolg
van de extra kosten en de lagere baten door de Corona crisis.
Aandachtspunten Covid-19 voor de jaarrekeningcontrole
Op 26 februari 2021 heeft de commissie BADO een notitie gedeeld waarin de effecten
van Covid-19 voor de jaarrekening van decentrale overheden zijn benoemd. Hierbij is
in het kader van de rechtmatigheid van subsidies de naleving van prestaties benoemd.
Er zijn subsidies verstrekt voor activiteiten die vanwege Covid-19 niet hebben
plaatsgevonden, en/of er hebben “vervangende” activiteiten plaatsgevonden.
Het college heeft voor deze subsidies besloten om deze subsidies niet terug te
vorderen. Wij hebben de besluitvorming hieromtrent getoetst en hebben vastgesteld
dat het College hiertoe bevoegd is.

Afgrenzing van de lasten als gevolg van Covid-19
Wij hebben een verhoogd risico onderkend inzake de afgrenzing van de lasten als
gevolg van Covid-19. Door Covid-19 worden er door de gemeente extra lasten
gemaakt waardoor mogelijk budgetten worden overschreden. Een deel van deze extra
lasten zullen worden gecompenseerd door het Rijk waardoor een mogelijk risico
bestaat dat lasten van 2021 reeds in 2020 zijn verantwoord. Om dit risico te mitigeren,
hebben wij met name gekeken naar de onderbouwingen inzake de verplichtingen
ultimo 2020. Tijdens onze werkzaamheden hebben wij vastgesteld dat de
verplichtingen voldoende zijn onderbouwd. Wij hebben derhalve geen indicaties dat de
gemeente ten onrechte verplichtingen heeft opgenomen in de jaarrekening.
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Het kabinet heeft meerdere maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen
tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(hierna: Tozo) is één van die maatregelen om specifiek zelfstandige ondernemers,
waaronder ZZP’ers, financieel te ondersteunen. De uitvoering van de Tozo is
decentraal door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de
gemeente neergelegd. Op basis van de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen
op twee soorten voorzieningen: een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en
een lening voor bedrijfskapitaal. Uw gemeente heeft in 2020 € 3,2 miljoen ontvangen
in het kader van de Tozo. Uiteindelijk is in 2020 een bedrag van € 3,5 miljoen verstrekt
aan zelfstandigen. Het tekort van € 0,3 miljoen zal in 2021 worden gecompenseerd
door het Rijk.
De Tozo is uitbesteed aan de IASZ. Er zijn geen financiële fouten geconstateerd door
de accountant van de IASZ inzake de Tozo.
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Sociaal domein
Algemeen
De gemeente Bloemendaal voert diverse regelingen uit in het sociaal domein waarbij
taken veelal zijn ondergebracht bij derde partijen. Hieronder hebben wij een overzicht
opgenomen van de belangrijkste onderdelen en door wie deze werkzaamheden
uitgevoerd worden:
Uitvoerder

Onderdeel

Uitkeringen
(Participatiewet)

Wijze van
uitbesteding

Bepaling last boekjaar

IASZ

Mandatering

Werkelijke lasten

Werkdeel
(WSW)

Paswerk

Delegatie

Vaste bijdrage op basis van de
begroting

Jeugdwet

IASZ

Mandatering

Afrekening op basis van werkelijke
lasten

WMO

IASZ

Mandatering

Afrekening op basis van werkelijke
lasten

PGB’s

IASZ

Mandatering

Afrekening op basis van werkelijke
lasten

In de jaarrekening zijn diverse posten en geldstromen inzake het sociale domein
verantwoord. De totale omvang van de uitgaven en de ontwikkeling blijven stijgen
vanaf 2017 en kan als volgt worden weergegeven:
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4.000
3.000
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Uitkeringen

WSW

Jeugdwet

WMO

PGB

Uitkeringen (Participatiewet)
De participatiewet is uitbesteed aan de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken
(hierna: IASZ). Door de accountant van de IASZ is een goedkeurende
controleverklaring afgegeven bij de SiSa-bijlage 2020 en het participatiedeel van de
exploitatierekening van de gemeente Bloemendaal. De lasten uit hoofde van de
participatiewet zijn derhalve getrouw en rechtmatig opgenomen in de jaarrekening van
de gemeente Bloemendaal.
Jeugdwet
De uitvoering van de jeugdzorg is volledig uitbesteed aan de IASZ. De IASZ is
derhalve verantwoordelijk voor de controle van de levering van de afgesproken zorg
aan begunstigden in de gemeente Bloemendaal. Om deze taak goed uit te voeren
volgt de IASZ het landelijke controleprotocol waarin de kaders voor de uit te voeren
werkzaamheden van de accountant van de zorgaanbieders zijn vastgelegd.
Hierin staat onder meer dat met de grote zorgaanbieders is afgesproken dat zij een
controleverklaring verstrekken over de getrouwheid en rechtmatigheid van de kosten
van jeugdzorg. Deze controleverklaringen zijn nodig om zekerheid te krijgen dat alle
uitgevoerde zorg voor de juiste indicatie, voor de juiste prijs aan een inwoner van de
gemeente Bloemendaal is geleverd.
De gemeente Bloemendaal heeft de totale kosten inzake de Jeugdwet gebaseerd op
de definitieve jaarrekening van de IASZ. De totale kosten exclusief PGB’s bedragen
circa € 3,2 miljoen. De accountant van de IASZ heeft haar controle afgerond,
de omvang van de onzekerheid als gevolg van het ontbreken van
productieverantwoordingen inclusief controleverklaring is als volgt:
Omschrijving

Bedrag

Totale kosten jeugdhulp

€ 3.262.000

Onderbouwd door productieverantwoording
voorzien van controleverklaring.

€ 2.671.000

Onzekerheid

€ 591.000
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Sociaal domein
WMO
De taken van de WMO zijn door de gemeente Bloemendaal tevens volledig uitbesteed
aan de IASZ. Inzake Wmo is de gemeente met betrekking tot de levering van de zorg
net als bij jeugd afhankelijk van goedkeurende controleverklaringen van
zorgaanbieders. De totale kosten voor Wmo bedragen € 2,9 miljoen. Deze kosten zijn
tevens gebaseerd op de definitieve jaarrekening van de IASZ. De accountant van de
IASZ heeft haar controle afgerond, de omvang van de onzekerheid is als volgt:
Omschrijving
Totale kosten WMO
Onzekerheid vanwege ontbreken
productieverantwoordingen

Bedrag
€ 2.900.000
€ 136.000

PGB’s
De gemeente Bloemendaal heeft de totale kosten inzake de PGB-budgetten
gebaseerd op de definitieve jaarrekening van de IASZ. De totale verantwoorde lasten
over het boekjaar zijn € 257.000. Hiervan heeft € 66.000 betrekking op WMO en
€ 191.000 op jeugd.
Evenals vorig jaar heeft geen sluitende controle op de levering van de zorg
plaatsgevonden door de accountant van de SVB en/of door de IASZ. De gemeente
Bloemendaal heeft voor 2020 zelf een controle uitgevoerd op de PGB’s. Wij hebben
deze controle beoordeeld en geconcludeerd dat prestatielevering nog onvoldoende
wordt aangetoond door de gemeente. Het volledige bedrag aan PGB’s is derhalve als
onzekerheid meegenomen in ons oordeel. De gemeente heeft aangegeven om in
2021 een uitgebreidere toets op de prestatielevering uit te voeren. Wij adviseren u om
de toets- en aandachtspunten uit de SDO-notitie ‘Controle interne beheersing Jeugd
en Wmo voor gemeenten en accountants’ hierin mee te nemen.

Eigen bijdrage WMO
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding, zorg in natura of een
financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een
eigen bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging
en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van
het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid
op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen
vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen
door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de
juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen
gemeentelijke verantwoordelijkheid is.
Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van
de eigen bijdragen kunnen worden verkregen. De gemeente Bloemendaal heeft deze
onzekerheid in de jaarrekening 2020 toegelicht.
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Overige bevindingen
Onderhoudsvoorziening gebouwen
Op basis van de notitie Materiële vaste activa van de Commissie BBV dient
onderscheid gemaakt te worden tussen de verwerking van klein respectievelijk groot
onderhoud. Hierbij dient klein onderhoud direct ten laste van de exploitatie te komen
en mag voor groot onderhoud een egalisatievoorziening gevormd worden.
In het onderhoudsplan van de gemeente Bloemendaal zijn elementen opgenomen die
kwalificeren als klein onderhoud. Het plan voldoet daarmee dus niet aan de vereisten
voor het uitvoeren van groot onderhoud.
Dit speelt al langer waarbij wij voor 2020 en 2019 hebben vastgesteld dat de jaarlijkse
dotatie voor het deel klein onderhoud ongeveer even omvangrijk is aan de
onttrekkingen voor klein onderhoud. Hierdoor is zodoende geen sprake van
beïnvloeding van het resultaat. In de jaarrekening heeft dit zodoende alleen effect op
de toelichting van de voorziening onderhoud gebouwen waar de dotatie en onttrekking
te hoog zijn weergegeven echter het begin- en eindsaldo nauwelijks wordt beïnvloed.
Wij adviseren de organisatie in 2021 een herziening van het beheerplan te laten
uitvoeren waarbij een expliciete splitsing wordt gemaakt in klein onderhoud die ten
laste van de jaarlijkse budgetten in de exploitatie komt en groot onderhoud die via de
voorziening wordt geëgaliseerd.

Verkoop aandelen Eneco
In 2016 zijn de aandelen van Eneco Holding opgesplitst. De bestaande Eneco Holding
heeft een naamswijziging ondergaan (Stedin Holding) en de nieuwe opgerichte
vennootschap (Eneco Holding) is hierbij in natura verkregen en had derhalve een
verkrijgingsprijs van nihil. Bij de verkoop van de aandelen Eneco in 2020 blijft de
boekwaarde van € 11.844, die toeziet op Stedin Holding, gehandhaafd. Met de
verkoop is een bedrag van circa € 13,5 miljoen gemoeid. Eind maart 2020 is de
verkoopopbrengst per bank ontvangen. Met de ontvangen middelen is de liquiditeitsen vermogenspositie van de gemeente sterk verbeterd. Dit uit zich in een verbetering
van de solvabiliteitsratio, de netto schuldquote en het weerstandsratio. Wij hebben
vastgesteld dat de verkoop juist is verwerkt in de jaarrekening.

Vitaal Vogelenzang
De raad heeft op 17 september 2020 besloten voor het openen van de
grondexploitatie Vitaal Vogelenzang (bouwgrondexploitatie in eigen beheer). De
intentie is om hier 72 woningen te vestigen. De gemaakte voorbereidings- en
plankosten ad € 70k zijn geactiveerd onder de voorraden (bouwgronden in exploitatie).
Wij hebben vastgesteld dat de verwerkingswijze in de jaarrekening conform de notitie
Grondbeleid heeft plaatsgevonden.
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Rechtmatigheid
Europese aanbestedingsrichtlijnen
In het kader van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2020 is een controle
uitgevoerd op de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Uit onze
controle op de rechtmatigheid van de inkopen blijkt dat voor vier gemeentelijke
inkooptrajecten met een inkoopwaarde van in totaal € 0,48 miljoen niet de juiste
procedure is gevolgd. Op basis van onze controle komt naar voren dat deze inkopen
Europees aanbesteed hadden moeten worden. Wij hebben dit bedrag als
rechtmatigheidsfout aangemerkt.

Begrotingsrechtmatigheid (vervolg)
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 de gemeenteraad, zodat deze tijdig (binnen
het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende
waarborgen voor tijdige melding aan de gemeenteraad van budgetoverschrijdingen
heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van de raad.
Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota 2018 van de
Commissie BBV.

Wij adviseren het college om de interne beheersing op de aanbestedingen verder aan
te scherpen met name op het gebied van inhuur van derden en ICT (vendor lock).
Tevens adviseren wij u om de spendanalyse naar een hoger en meer gedetailleerd
niveau te tillen zodat tussentijdse gemonitord kan worden of aanbestedingen op een
rechtmatige en adequate wijze volgens de (Europese) aanbestedingsrichtlijnen
hebben plaatsgevonden.

In de kadernota is opgenomen dat het overschrijden van de begroting altijd
onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het
accountantsoordeel. Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar
in de jaarrekening zijn opgenomen. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid
moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per programma.

Om dit punt echt te borgen is het noodzakelijk een verplichtingenadministratie op te
zetten waarbij digitaal de gehanteerde inkoopprocedure als stappenplan vast te
leggen (omvang in tijd en bedrag alsmede gevolgde procedure). Hierdoor kan via het
systeem getoetst worden of de procedure rechtmatig is en kan achteraf op basis van
een analyse de risico dossiers beoordeeld worden in plaats van de nu tijdsintensieve
spendanalyse. Dit zorgt gelijk voor een enorme stap in beheersing op een zeer
omvangrijke financiële stroom en leidt tot een verbetering in het inzicht in de
verwachte lasten in het boekjaar.

In de toelichting op de staat van baten en lasten is door het college een analyse van
de overschrijdingen opgenomen. De overschrijdingen zijn toereikend toegelicht en
passen binnen het bestaande beleid of worden gecompenseerd door hogere baten
binnen het programma. Het college stelt uw gemeenteraad voor genoemde
overschrijdingen te autoriseren in het kader van de vaststelling van de jaarrekening
2020. Vooruitlopend hierop zijn wij hiervan reeds uitgegaan bij het vormen van ons
oordeel over de (begrotings)rechtmatigheid. Wij constateren de volgende
overschrijdingen op lastenniveau ten opzichte van de gewijzigde begroting.

Begrotingsrechtmatigheid
Naast de controle op de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en
balansmutaties in de jaarrekening 2020, hebben wij de begrotingsrechtmatigheid
gecontroleerd. De toe te passen normen voor dit begrotingscriterium zijn gebaseerd
op artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en moeten door de gemeenteraad
zelf nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de
begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de
Gemeentewet.

Lastenoverschrijding programma

Begrotingsafwijking

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
(totaal € 99.000)

Bedrag is onrechtmatig maar telt niet mee voor
het oordeel. De kostenoverschrijding wordt
veroorzaakt door het toekennen van een subsidie
inzake noodsteun aan Caprera ad € 0,1 mio.
Dit wordt volledig gecompenseerd door de
ontvangen subsidie van de Provincie.

Programma 6 Sociaal Domein
(totaal € 125.000)

Bedrag is onrechtmatig maar telt niet mee voor
het oordeel doordat de kostenoverschrijding
betrekking heeft op een open eind regeling.
12

Rechtmatigheid
Kredieten
Wij zijn nagegaan of de investeringen tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van
de door de gemeenteraad geautoriseerde kredieten. Wij constateren dat er geen
overschrijdingen op investeringsniveau aanwezig zijn ten opzichte van de gevoteerde
kredieten.
Mutaties in de reserves
De mutaties in de reserves zoals opgenomen in de jaarrekening kunnen als volgt
worden gespecificeerd:
(x € 1.000)

Dotaties
Onttrekkingen
Saldo mutaties in de reserves

Gewijzigde
begroting

Jaarrekening

Verschil

13.623

15.513

1.890

2.075

1.938

-137

11.548

13.575

2.027

Aan de afwijkingen liggen raadsbesluiten ten grondslag inzake de gehanteerde
systematiek. De rechtmatigheid is door ons vastgesteld.

Niet financiële beheershandelingen
Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope van de
rechtmatigheidscontrole door de accountant. De accountant toetst deze handelingen
en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht onderzoek. Volstaan wordt in dit
kader met het beoordelen van het interne systeem van risicoafwegingen. Binnen dit
systeem moeten voorwaarden zijn geschapen om risico’s goed te kunnen beoordelen
en in de tijd te kunnen volgen.
Wij hebben ons een beeld gevormd over de wijze van totstandkoming van de
inventarisatie van de risico’s en de getrouwe weergave van de hieruit mogelijk
voortvloeiende financiële gevolgen in de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing van het jaarverslag.
Misbruik en oneigenlijk gebruik
In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen opgenomen die erop zijn
gericht om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Uw gemeente heeft de toets
op het misbruik en oneigenlijk gebruik neergelegd bij de interne controleplannen.
De uitkomst van deze toets heeft niet geleid tot bevindingen die invloed hebben op de
rechtmatigheid van baten en lasten en balansmutaties. Inzake Tozo is formeel geen
M&O beleid aanwezig. Wel is dit verankerd in het VIC plan welke door het College is
vastgesteld.
Financiering
In 2020 heeft uw gemeente geen nieuwe langlopende leningen afgesloten. Ten
aanzien van de naleving van de renterisiconorm, het kasgeldlimiet en de naleving
schatkistbankieren merken wij op dat de gemeente Bloemendaal zich aan de
wettelijke normen heeft gehouden, zoals ook toereikend is toegelicht in de paragraaf
financiering respectievelijk de jaarrekening.
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Jaarverslag
Jaarverslag
In het jaarverslag worden de beleidsuitgangspunten en beleidsevaluaties zichtbaar.
De paragrafen maken deel uit van het jaarverslag en vallen dus niet onder de controle
van de jaarrekening. Primair object van de accountantscontrole (op grond van Artikel
213 van de Gemeentewet) is de jaarrekening, waaronder het overzicht van baten en
lasten met toelichting en de balans met toelichting, zoals in de jaarstukken 2020 is
opgenomen.

Hieronder zijn onze conclusies en aanbevelingen inzake het jaarverslag opgenomen:
Element jaarverslag

Onze waarneming

Vereisten BBV

Uw jaarverslag bevat de vereiste informatie op basis
van artikel 24 lid 2, artikel 25 en 26 BBV

Verenigbaar

Uw jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening

Voor de accountantscontrole onderzoeken wij het jaarverslag 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 en de
Nederlandse Standaard 720 is vereist. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Overeenstemming

Wij hebben vastgesteld dat de informatie in het
jaarverslag overeenstemmen met de resultaten van
de uitgevoerde controlewerkzaamheden

Paragrafen

Alle verplichte paragrafen zijn opgenomen en zijn
kwalitatief van voldoende niveau

Wij hebben geen strijdigheden geconstateerd tussen de in het jaarverslag opgenomen
informatie en het beeld van de jaarrekening en geen materiele afwijkingen
gesignaleerd

Informatiewaarde

De toelichtingen zijn goed leesbaar en geven een
adequate analyse tussen het uitgevoerde beleid en
de financiële gevolgen.

Incidentele baten en lasten

De toelichting op de incidentele baten en lasten
voldoet aan notitie ‘Structurele en incidentele baten
en lasten’.

Covid-19

Uw gemeente heeft ervoor gekozen om een
afzonderlijke paragraaf op te nemen waarin de
impact als gevolg van Covid-19 is beschreven.
Hierdoor is het voor de gebruiker van de jaarrekening
mogelijk om in één oogopslag te zien wat de impact
van Covid-19 is geweest.
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SiSa-bijlage en WNT
SiSa-bijlage
Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke
uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen
accountantscontrole 2020. De hierbij geconstateerde fouten en onzekerheden dienen
op grond van het Bado in het verslag van bevindingen te worden opgenomen indien
de navolgende rapporteringstolerantie per specifieke uitkering wordt overschreden:
−
€ 12.500 indien de omvangbasis kleiner dan of gelijk aan € 125.000 is;
−
10% indien de omvangbasis groter dan € 125.000 en kleiner dan of gelijk aan
€ 1.000.000 is;
−
€ 125.000 indien de omvangbasis groter dan € 1.000.000 is.
Op grond van ons onderzoek hebben wij bij de specifieke uitkeringen geen fouten
en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie
overschrijden.
De SiSa-bijlage dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht
voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli aanstaande elektronisch bij het
CBS te worden aangeleverd. Door middel van een voorgeschreven tabel dienen wij te
rapporteren over onze bevindingen ten aanzien van de in de jaarrekening opgenomen
SiSa-bijlage.
In bijlage A bij dit rapport zijn deze bevindingen in de voorgeschreven tabel
opgenomen. U kunt deze tabel hanteren ten behoeve van verzending naar het CBS.

WNT verantwoording
Sinds enkele jaren geldt de Wet normering topinkomens (WNT). Op basis van
deze wet zijn de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en
semipublieke sector en de uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan
topfunctionarissen wettelijk gemaximeerd. Voor gemeenten geldt dat de
gemeentesecretaris en de griffier als topfunctionaris worden aangemerkt. Beide
topfunctionarissen zijn in loondienst. Per 1 december 2020 is er een nieuwe
gemeentesecretaris aangesteld welke door de gemeente wordt ingehuurd.
Voor topfunctionarissen geldt naast de maximering van de bezoldiging en
eventuele uitkering wegens beëindiging van het dienstverband een
publicatieverplichting in de jaarrekening. Deze publicatieverplichtingen geldt
eveneens voor bezoldiging van niet-topfunctionarissen met een dienstbetrekking,
indien hun bezoldiging het algemene bezoldigingsmaximum (naar rato van de
omvang van het dienstverband) overschrijdt.
Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2020 niet strijdig zijn met de
WNT en dat de jaarrekening voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.
Wij willen benadrukken dat de naleving van de anticumulatiebepaling overigens
geen onderdeel uitmaakt van de controle van de accountant. De WNTtoezichthouders kunnen hier wel zelfstandig onderzoek naar doen en zo nodig
handhavend optreden.
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Financiële positie

3. Financiële positie
Financiële kengetallen en signaleringwaarden
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3. Financiële positie
3.3 Weerstandsvermogen en financiële kengetallen
De analyse van het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen is een
onderdeel van het jaarverslag en de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing. Vanuit onze controlerende rol dienen wij vast te stellen of het
jaarverslag (en dus deze paragraaf) niet strijdig is met de jaarrekening en geen
materiële onjuistheden bevat. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar
worden bezien. Uit de combinatie van de kengetallen kan een beeld worden gemaakt
van de financiële positie van de gemeente. Daarbij kan ook inzichtelijk worden
gemaakt wat de oorzaak is van een sterke of zwakke financiële positie. De financiële
kengetallen geven, met de inherente beperkingen hierbij, inzicht in (de ontwikkeling)
uw financiële positie, mede in relatie tot de landelijke benchmark.
Hieronder hebben wij de ontwikkelingen in uw kengetallen en een relatie naar de
landelijke ontwikkelingen weergegeven:
Kengetallen in %

Gemeente

Landelijk

2020

2019

2020*

2019

Netto schuldquote

21

55

79

76

Netto schuldquote gecorrigeerd

20

54

76

69

Solvabiliteit

53

39

26

26

Grondexploitaties

0

0

13

14

Belastingcapaciteit

188

195

103

100

0

-2

0,3

0,5

Structurele exploitatieruimte

* Is gebaseerd op de begrotingssaldi

3.4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Hieronder is het verloop over de afgelopen 3 jaar weergegeven inclusief een
kwalificatie van de weerstandsratio. De weerstandscapaciteit bedraagt, inclusief het
voorstel tot resultaatbestemming € 30,8 miljoen (2019: € 18,5 miljoen). Er is dus
sprake van een sterke stijging van 66% van de beschikbare weerstandscapaciteit ten
opzichte van 2019 wat wordt veroorzaakt door de verkoop van de aandelen van
Eneco.
De grootste door uw gemeente geïdentificeerde risico’s op basis van kans en impact
zijn:
−
Risico’s met betrekking tot open einde regelingen (€ 750.000)
−
Risico’s laag en onbekend 3% van de beïnvloedbare lasten (1,5 miljoen)
2020

(bedragen * EUR 1.000)

Weerstandscapaciteit

2019

2018

30.800

18.484

22.512

Risico’s

2.550

2.016

2.166

Weerstandsratio

12,08

8,53

11,17

Weerstandsratio

Betekenis

>= 2.0

Uitstekend

1.4 < 2.0

Ruim voldoende

1.0 < 1.4

Voldoende

0.8 < 1.0

Matig

0.6 < 0.8

Onvoldoende

< 0.6

Ruim onvoldoende
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Bevindingen interne
beheersing

4. Bevindingen interne beheersing
4.1 Algemeen
Naar aanleiding van onze tussentijdse controle over 2020 hebben wij een
managementletter uitgebracht. Het belangrijkste aandachtspunt aan u is het meer
zichtbaar maken van de AO/IB in de 1e en 2e lijn in plaats van gegevensgerichte
controles achteraf door de VIC. Deze bevinding heeft ertoe geleid dat onze
controleaanpak voornamelijk gegevensgericht van aard is.
Onze doelstelling van deze controle is om een beeld te krijgen of de interne
beheersingsomgeving en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle
toereikend zijn in het kader van onze opdracht tot de controle van de jaarrekening van
uw gemeente. Dit beeld is in belangrijke mate bepalend voor onze risico-inschatting
en hiermee voor de omvang en diepgang van onze werkzaamheden die wij bij de
jaarrekeningcontrole moeten uitvoeren teneinde de gewenste zekerheid te verkrijgen
dat de jaarrekening géén materiële fouten bevat. Uit onze risico-inschatting komen
een aantal risicogebieden naar voren die een verhoogd risico met zich meebrengen
op een materiële fout in uw jaarrekening.
1.
Risico op onrechtmatige onttrekkingen van middelen.
2.
Aanbestedingsrechtmatigheid.
3.
Risico dat het management van de gemeente de procesafspraken doorbreekt,
hetgeen een standaard risico is vanuit onze beroepsregels. Dit risico ziet bij uw
gemeente met name toe op de schattingsposten in de voorzieningen.
4.
Prestatielevering van de inkopen
5.
Prestatielevering van de jeugdzorg, de WMO en andere voorzieningen die
vanwege COVID-19 hebben stilgelegen.
6.
Verantwoording in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

4.2 Automatisering
IT wordt een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering en daarmee
ook van de jaarrekening- controle. Uit onze IT audit komt naar voren dat ook op
het gebied van automatisering nog verbeteringen mogelijk zijn. Wij adviseren het
college hieraan prioriteit te geven. Enerzijds in verband met de risico's die er mee
samenhangen. Anderzijds om de IT omgeving de bedrijfsvoering zo goed mogelijk
te laten faciliteren.
Onze controle was niet primair gericht op het doen van een uitspraak omtrent de
continuïteit en betrouwbaarheid van (delen van) de geautomatiseerde
gegevensverwerking en wij hebben daartoe ook geen opdracht van het
management ontvangen. De jaarrekeningcontrole heeft geen tekortkomingen in de
continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking
aan het licht gebracht.
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4. Bevindingen interne beheersing
4.3 Fraude, corruptie en naleving wet- en regelgeving
Fraude
Het college is primair verantwoordelijk voor het voorkomen van fraude, het naleven
van wet- en regelgeving en voor een cultuur van eerlijkheid en integriteit en dient
zowel preventieve als repressieve beheersingsmaatregelen te nemen om de kans op
fraude en overtreding van wet- en regelgeving zo veel mogelijk te beperken.
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het toezicht op het college in de uitvoering
van deze taken.
Voor het uitoefenen van deze verantwoordelijkheid maakt het college gebruik van
diverse beheersingsmaatregelen, zoals interne richtlijnen en gedragscodes, controle
technische functiescheiding en periodieke rapportages over financiën.
Ten behoeve van onze jaarrekeningcontrole identificeren wij, in het kader van NV
COS 240/250, de risico’s met betrekking tot fraude en overtreding van wet- en
regelgeving en beoordelen wij de interne beheersings-maatregelen die gericht zijn op
het voorkomen en signaleren van (materiële) fraude en niet-naleving van wet- en
regelgeving. Voor zover relevant voor onze controle voeren wij gegevensgerichte
controlewerkzaamheden uit. Onze controle is echter niet specifiek gericht op het
signaleren van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving. In het kader van onze
controle hebben wij geen bevindingen te melden met betrekking tot fraude.
Naleving wet- en regelgeving en overige
Wij informeren de gemeenteraad over illegale handelingen waarbij het hoger kader is
betrokken en over fraude en illegale handelingen (of deze nu door het hoger kader of
door andere werknemers zijn veroorzaakt) die een onjuistheid van materieel belang in
de jaarrekening tot gevolg hebben. Gedurende de controle zijn geen significante
punten gesignaleerd ten aanzien van feitelijke of vermoedelijke niet-nakoming van
wet- en regelgeving, voor zover deze van belang worden geacht voor de mate waarin
de gemeenteraad in staat is haar taken te vervullen.

Corruptie en omkopingsrisico’s
Uw gemeente maakt onderdeel uit van de overheidssector waarin corruptie vaker
dan bij andere sectoren voorkomt. Dit komt onder andere omdat veel transacties
met een relatief grote omvang plaatsvinden, de transparantie over marktprijzen
niet in alle gevallen voldoende is om te beoordelen en frequent zaken gedaan
wordt met andere corruptiegevoelige sectoren (vastgoed, constructie,
infrastructuur et cetera). Hierdoor hebben wij dit als aandachtspunt in onze
controle meegenomen.
Corruptie is een wereldwijd probleem waarbij het uw verantwoordelijkheid is om
corruptie binnen uw gemeente te voorkomen. Onze beroepsregels zijn in de
praktijkhandreiking “Corruptie, werkzaamheden van de accountant” verder
aangescherpt, hetgeen tot aanvullende werkzaamheden heeft geleid.
Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht om eventuele effecten van dit
risico ten behoeve van onze controle van de jaarrekening te mitigeren:
−
Detailcontrole op de inkopen en aanbestedingen om vast te stellen dat alle
inkopen conform de geldende Europese aanbestedingsregels en de
Aanbestedingswet 2012 zijn aanbesteed.
−
Door middel van een steekproef vaststellen of voor alle inkopen welke in
rekening zijn gebracht aan de gemeente ook een prestatie is geleverd door
de tegenpartij.
−
Door middel van een steekproef vaststellen of alle verstrekte subsidies in
overeenstemming met de geldende interne wet- en regelgeving zijn verstrekt.
Uit bovenstaande werkzaamheden zijn geen bevindingen voortgekomen.
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Bijlagen

Bijlage A – SiSa-bijlage
Het is volgens de Nota verwachtingen accountantscontrole 2020 voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren door middel van
onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli 2021 elektronisch bij het
CBS te worden aangeleverd.
Fout of
onzekerheid

Financiële
omvang in euro’s

Toelichting
fout/onzekerheid

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

C31

Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting
kwetsbare doelgroepen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

D8

Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

G2

G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeente deel 2020

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

G3

G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende
zelfstandigen)_gemeentedeel 2020

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

G4

G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2020

H4

Specifieke uitkering investering sport (SPUK Sport)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

H8

Specifieke uitkering voor lokale Sportakkoorden (Regeling Sportakkoord)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Nummer

Specifieke uitkering

B1

Strekking controleverklaring rechtmatigheid:

Goedkeurend

Strekking controleverklaring getrouwheid:

Goedkeurend

Zie volgende pagina
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Bijlage A – SiSa-bijlage (vervolg - Tozo)
Het is volgens de Nota verwachtingen accountantscontrole 2020 voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren door middel van
onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli 2021 elektronisch bij het
CBS te worden aangeleverd.
Fout of
onzekerheid

Financiële omvang
in euro’s

Toelichting
fout/onzekerheid

Tozo 1_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet en geen identificatie DigiD in combinatie met
BRP of Suwinet

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

G4

Tozo 1_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet, maar wel identificatie DigiD in combinatie
met BRP of Suwinet

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

G4

Tozo 1_fundamentele rechtmatigheidseisen exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

G4

Tozo 1_belangrijke rechtmatigheidseisen (toepassing artikel 21, lid 3 Besluit 17 april)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

G4

Tozo 2_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet en geen identificatie DigiD in combinatie met
BRP of Suwinet

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

G4

Tozo 2_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet, maar wel identificatie DigiD in combinatie
met BRP of Suwinet

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

G4

Tozo 2, exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

G4

Tozo 3_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet en geen identificatie DigiD in combinatie met
BRP of Suwinet

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

G4

Tozo 3_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet, maar wel identificatie DigiD in combinatie
met BRP of Suwinet

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

G4

Tozo 3, exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

G4

Omvang vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen
levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Nummer

Specifieke uitkering

G4

Strekking controleverklaring rechtmatigheid:

Goedkeurend

Strekking controleverklaring getrouwheid:

Goedkeurend
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Bijlage B – Ongecorrigeerde controleverschillen
Ongecorrigeerde controleverschillen
De hieronder opgenomen tabel met ongecorrigeerde controleverschillen is verstrekt aan het college en is als bijlage bij de Bevestiging bij de jaarrekening gevoegd. Wij hebben de
ongecorrigeerde verschillen met het college besproken. Wij zijn van mening dat verschillen zoveel mogelijk door het college moeten worden gecorrigeerd, echter wij kunnen instemmen
met de overwegingen van het college om deze verschillen niet te corrigeren, aangezien deze bedragen niet materieel zijn voor het inzicht van de jaarrekening. De geconstateerde fouten
ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid en onzekerheden zijn lager dan de door u vastgestelde controletolerantie van 1% respectievelijk 3% van de totale lasten. Positieve
bedragen hebben een positief effect op het resultaat, een bedrag tussen haakjes heeft een negatief effect op het resultaat. Rechtmatigheidsfouten kunnen niet gesaldeerd worden.
Fouten
Aard van de controleverschillen (x € 1.000)

Getrouwheid

Rechtmatigheid

EU Aanbestedingsrechtmatigheid

481

Totaal

-

481

Onzekerheden
Aard van de controleverschillen (x € 1.000)

Getrouwheid

Rechtmatigheid

Prestatielevering Jeugd

591

591

Prestatielevering Wmo

136

136

Prestatielevering PGB’s

257

257

Totaal onzekerheden

984

984
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Bijlage C – Controleaanpak
Controleaanpak en uitvoering
Wij voeren onze controle uit met een mix van systeem- en gegevensgerichte
werkzaamheden en een mix van vaste teamleden. Daarnaast beschikken wij als
organisatie over verschillende kwaliteitsborgingsmaatregelen. Dit geheel tezamen leidt
tot een kwalitatief goede controle. In ons controleplan en dit verslag is voor elk
bijzonder aandachtsgebied in onze controle terug te lezen wat de kernpunten in onze
controle zijn geweest die hebben bijgedragen aan de kwaliteit in onze controle.
Daarnaast gaan wij in de volgende paragrafen van deze bijlage nog nader in op de
samenwerking met de andere accountants en de ingeschakelde experts.
Onze controleaanpak is onder andere gericht op het in kaart brengen van de voor de
jaarrekening van belang zijnde risico’s. Op basis van onze gesprekken met het
management over de belangrijke financiële en operationele ontwikkelingen is een
aantal punten met een verhoogd risico voor de jaarrekening 2020 onderkend:
−
Aanbestedingsrechtmatigheid.
−
Risico dat het management van de gemeente de procesafspraken doorbreekt,
hetgeen een standaard risico is vanuit onze beroepsregels. Dit risico ziet bij uw
gemeente met name toe op de schattingsposten in de voorzieningen.
−
Prestatielevering van de jeugdzorg, de WMO en andere voorzieningen die
vanwege COVID-19 hebben stilgelegen.

Inschakeling van interne / externe deskundigen
Wij hebben in het kader van onze controle geen gebruik gemaakt van externe
deskundigen.
Verbonden partijen
Ten aanzien van de verbonden partijen van gemeente Bloemendaal hebben wij
vastgesteld dat:
−
de (significante transacties met) verbonden partijen toereikend zijn toegelicht
in de jaarrekening en paragraaf verbonden partijen;
−
geen sprake is van indicaties voor ongeautoriseerde significante transacties
met verbonden partijen, welke indicaties geven voor fraude;
−
geen sprake is van indicaties dat de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving niet is nageleefd.
Bevestiging van het management
Wij zullen voor afgifte van de controleverklaring van het college van burgemeester
en wethouders ter confirmatie een schriftelijke bevestiging opvragen aangaande
haar verantwoordelijkheden inzake de financiële verslaggeving.

Samenwerking met interne accountantsdienst/andere accountants
Voor de jaarrekening van de gemeente Bloemendaal maken wij gebruik van diverse
verbonden partijen/gemeenschappelijke regelingen en uitvoeringsorganisaties:
IASZ voor de uitvoering van de participatiewet, Wmo en jeugdwet.
GBKZ voor de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen.
Wij hebben bij de accountant van de IASZ een review uitgevoerd en vastgesteld dat
wij kunnen steunen op hun werkzaamheden.
Baker Tilly heeft zelf de controle GBKZ uitgevoerd.
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Bijlage D – Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van gemeente Bloemendaal
Gezien de lopende tuchtzaak tussen twee raadsleden van de gemeente Bloemendaal
en een accountant van Baker Tilly (die in 2019 de jaarrekening van de gemeente
Bloemendaal heeft afgetekend) heeft onze organisatie maatregelen genomen om haar
verplichtingen richting de gemeente na te komen waarbij de onafhankelijkheid van de
eindverantwoordelijk accountant niet in het gedrang mag komen. Hierdoor heeft onder
andere een wisseling plaatsgevonden van de eindverantwoordelijk accountant voor
2020. Daarnaast zal ook een kwaliteitsreview op het dossier 2020 worden uitgevoerd.
Beide maatregelen zijn afgestemd met de gemeente.
Baker Tilly heeft daarnaast 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. Deze Gedragscode geldt voor
iedere medewerker van Baker Tilly en wordt natuurlijk steeds geactualiseerd;
−
jaarlijkse bevestiging van onafhankelijkheid door partners en medewerkers van
Baker Tilly en ondersteunende stafdiensten;
−
cliënt- en opdrachtacceptatieprocedures, waaronder een beoordeling, of er
sprake is van mogelijk conflicterende diensten;
−
intern en extern kwaliteitsonderzoek;
−
Twee registeraccountants betrokken bij wettelijke controleopdrachten
−
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.
Op grond van dit verslag zijn wij van mening dat wij in relatie tot uw organisatie, in
overeenstemming met de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten (ViO) en artikel 24a van de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), onafhankelijk hebben gefunctioneerd en dat de
objectiviteit van onze oordeelsvorming in het afgelopen jaar niet is aangetast.
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Partner Audit
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+31 (0)20 – 644 2840
r.hoogeveen@bakertilly.nl
M.P.M. (Marc) Wijdoogen MSc. RA
Manager Audit
+31 (0)20 – 644 2840
m.wijdoogen@bakertilly.nl

Kantoorgegevens:
Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Entrada 303
Postbus 85745
1114AA Amsterdam
+31 (0)20 – 644 2840
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