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Hoofdstuk 1. Opdracht

Voor u ligt het controleplan 2014 inzake de controle van de jaarrekening van de gemeente Hillegom. De doelstelling
van onze controle is om een controleverklaring bij de jaarrekening 2014 van uw gemeente, opgesteld in
overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (het BBV), af te geven
met inachtneming van onze professionele standaarden.

In de overeenkomst van dienstverlening die is afgesloten tussen de gemeente Hillegom en Baker Tilly Berk zijn de
volgende uitgangspunten opgenomen:

Opdracht:
- Controle van de jaarrekening;
- Controle van de specifieke deelverantwoordingen.

Rapportage:
- Managementletter met bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de interim-controle;
- Rapport van Bevindingen/accountantsverslag na afloop van de controle van de jaarrekening;
- Accountantsverklaring.

Overige:
Overige werkzaamheden verrichten wij in overleg en na het verkrijgen van de opdracht daartoe.
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Hoofdstuk 2. Controleaanpak en risicoanalyse

De aanpak van de controle is gebaseerd op gedegen kennis van uw gemeente. Onze aanpak kenmerkt zich door een
risicobenadering, waarbij de focus wordt gelegd op wat er fout kan gaan en tot een afwijking van materieel belang kan
leiden in belangrijke jaarrekeningposten en toelichtingen. Als wij de controle van de gemeente Hillegom vanuit dit
perspectief benaderen, betekent dit dat wij aandacht besteden aan die gebieden die er echt toe doen.

Kort gezegd komt het erop neer dat wij gepaste, maar geen overbodige controlewerkzaamheden uitvoeren. Wij starten het
auditplan voor uw gemeente op het niveau van de gemeentelijke jaarrekening, om vast te kunnen stellen voor welke
belangrijke jaarrekeningposten en toelichtingen werkzaamheden nodig zijn.
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Hoofdstuk 3. Speerpunten controle 2014

Op basis van de kennis van uw gemeente hebben wij in een tabel de gebieden geïdentificeerd die naar onze mening extra
aandacht vergen voor de controle van 2014. Onze geplande controleaanpak voor deze risicogebieden is eveneens
opgenomen inclusief een beschrijving op hoofdlijnen van de wijze waarop wij onze controletechnieken en
controlewerkzaamheden gaan richten. Tijdens de uitvoering van onze controlewerkzaamheden wordt onze risicoanalyse
voortdurend geactualiseerd.

Onderwerp Omschrijving Controleaanpak Baker Tilly Berk

Interne controle Voor het uitvoeren van een
efficiënte en effectieve
accountantscontrole is de
kwaliteit van de interne controle
cruciaal.
De eisen aan het gebruik van
Verbijzonderde Interne Controle ten
behoeve van de jaarrekeningcontrole
zijn in 2014 toegenomen. Het risico
bestaat dat niet of niet geheel van de
verbijzonderde interne controle gebruik
kan worden gemaakt.

Vaststellen dat de verbijzonderde interne
controle functie voldoet aan de daaraan te
stellen eisen (status in de organisatie,
reikwijdte van de functie, technische
competenties en professionele uitvoering).

Vaststellen dat werkzaamheden voldoen en
dat wij daarvan gebruik kunnen maken.
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Hoofdstuk 3. Speerpunten controle 2014

Onderwerp Omschrijving Controleaanpak Baker Tilly Berk

Inkoop en
aanbesteding

Risico dat niet voldaan wordt aan
de EU- en gemeentelijke
aanbestedingsregels.

Vaststellen dat in gevallen dat daaraan moet
worden voldaan, de inkoop- en
aanbestedingsregels zijn toegepast.

Grondexploitatie /
Projecten

Als gevolg van de aanhoudende
economische crisis kan de
onderhanden werkpositie in de
Grondexploitatie oplopen, met het
risico dat de gemaakte kosten niet
meer worden terugverdiend bij
verkoop van de kavels.

Beoordelen van de procedures rondom de
(waardering van) de grondexploitatie en
projecten, de hardheid van de
uitgangspunten, onderbouwing van
schattingen en de actualiteit van de
calculaties.

Wettelijke
voorschriften-
Frauderisico-analyse

De mogelijkheid van het
doorbreken van de interne
controlemaatregelen door het
management en/of schattingen
door het management dienen met
een voldoende mate van
professioneel kritische houding te
worden beoordeeld.

Toetsing van de juistheid van journaalposten
in het grootboek en andere wijzigingen in de
opstelling van de financiële overzichten.

Inzicht verkrijgen in de zakelijke grondslag
van significante transacties die geen
onderdeel vormen van de normale
bedrijfsuitoefening van de gemeente.
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Hoofdstuk 3. Speerpunten controle 2014

Onderwerp Omschrijving Controleaanpak Baker Tilly Berk

Risicogebieden
Verbonden
partijen

De Gemeente Hillegom heeft de
uitvoering van een aantal taken (o.a.
belastingen en uitkeringen) ondergebracht
bij enkele verbonden partijen.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor
een juiste en rechtmatige uitvoering van
deze taken.

Beoordelen of in de overeenkomst
met de verbonden partijen voldoende
mogelijkheden zijn opgenomen om controle
op de rechtmatige besteding van de
middelen uit te voeren.

Versturen van audit instructies naar
significante verbonden partijen (ISD
Bollenstreek / Cocensus). Opvragen van een
Assurancerapport bij de accountant van de
significante verbonden partijen.

Beoordelen of systeem van tussentijdse
informatievoorziening vanuit de verbonden
partijen voldoende informatie geeft voor
tussentijdse beoordeling van de
ontwikkelingen bij de uitvoerende partij.

Onderhouds-
voorzieningen

Waardering van de voorzieningen is niet of
onvoldoende onderbouwd met meerjaren-
beheerplannen.

Uitvoeren van een kritische deelwaarneming
op onttrekkingen aan voorzieningen.

Toetsing of de omvang van de voorzieningen
en de mutaties van de voorziening
overeenkomen met het beheerplan.

Beoordelen of de informatie zoals opgenomen
in de paragraaf kapitaalgoederen toereikend
is.

7



Hoofdstuk 3. Speerpunten controle 2014

Onderwerp Omschrijving Controleaanpak Baker Tilly Berk

Follow up
managementletter
en accountants-
verslag 2013

In het afgelopen jaar hebben wij in onze
managementletter en het
accountantsverslag onze bevindingen
uiteengezet. Hierin zijn ook mogelijke
verbeteringen voor de administratieve
organisatie en interne beheersing
opgenomen.

Nagaan in hoeverre opvolging is
gegeven aan de adviezen en
aanbevelingen uit de rapportages
over het boekjaar 2013.
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Hoofdstuk 4. Uitvoering van het auditplan

Onderdeel van de uitvoering van het auditplan is het evalueren van de opzet en de toetsing van de operationele effectiviteit
(werking) van de interne beheersingsmaatregelen en het uitvoeren van gegevensgerichte controlewerkzaamheden. Waar
mogelijk voeren wij testwerkzaamheden van interne beheersingsmaatregelen en gegevensgerichte werkzaamheden
gelijktijdig uit, in overeenstemming met onze controlestandaarden. Dit zorgt voor een efficiënt verloop van de controle.

Bij de beoordeling van het systeem van interne beheersing toetsen wij onder andere de aspecten tijdigheid, juistheid en
volledigheid van de informatievoorziening. Daarnaast toetsen wij op procesniveau of de interne beheersingsmaatregelen
toereikend zijn ten aanzien van relevante potentiële fouten in belangrijke jaarrekeningposten en toelichtingen.

Onze gegevensgerichte controlewerkzaamheden bestaan uit een specifieke combinatie van cijferanalyses en detailcontroles
van transacties en saldi. Deze werkzaamheden zijn ontworpen om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevatten.
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Hoofdstuk 5. Materialiteit

Tijdens onze controle maken wij gebruik van een bepaalde materialiteit. Fouten worden als materieel beschouwd indien
kennis daarvan de (economische) beslissingen en/of acties die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen, zou

hebben beïnvloed. Factoren die van invloed kunnen zijn op de beoordeling of een fout materieel is of niet zijn onder andere
de aard van de fout, ervaring uit voorgaande jaren en het effect wat een fout heeft op het resultaat en/of de ratio's.

De materialiteit is mede bepalend voor de controleaanpak en de omvang van de werkzaamheden. De accountant dient, op
grond van regelgeving, ook 'een verrassingselement in te brengen bij de keuze van de aard, de tijdsfasering en de

omvang van de controlewerkzaamheden'. Als gevolg hiervan kan het voorkomen dat controles plaatsvinden op items van
gering belang.

In het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) is de materialiteit wettelijk vastgesteld op 1% van de
werkelijke lasten voor fouten en 3% voor onzekerheden in de jaarrekening. Op basis van de begroting 2014 bedraagt de
materialiteit voor uw gemeente circa € 460.000. De door de gemeenteraad vastgestelde rapporteringstolerantie bedraagt
€ 150.000.

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend

Fouten in de jaarrekening
(% lasten)

≤ 1% (460.000) >1% - < 3% - ≥ 3%

Onzekerheden in de
controle (% lasten)

≤ 3% (1.380.000) >3% - < 10% ≥ 10% -
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Hoofdstuk 6. Specifieke wensen auditcommissie controle 2014

Jaarlijks heeft de auditcommissie van de gemeente Hillegom de mogelijkheid om speerpunten in te brengen, die wij in onze
controle zullen betrekken. Op 16 september 2014 heeft de auditcommissie de volgende speerpunten c.q. wensen benoemd:

Onderwerp Omschrijving

- De drie decentralisaties in het sociaal domein
- Vervallen vrijstelling vennootschapsbelasting
- Invoering werkkostenregeling
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Hoofdstuk 7. Overzicht van de rapportages

Omdat het auditplan gedurende het gehele jaar wordt uitgevoerd, worden ook gedurende het jaar de resultaten van de
uitvoering van onze procedures geanalyseerd en worden (voorlopige) conclusies getrokken. Hierover communiceren wij op
gepaste tijden met management, het directieteam, college en de auditcommissie c.q. raad. Het overzicht hieronder geeft
het verwachte tijdsverloop weer van onze relevante communicatie of informatie. De uitvoering van onze
controlewerkzaamheden leidt tot de volgende rapportages.

Rapportage Tijdstip Inhoud

Controleplan Voor aanvang van
controlewerkzaamheden

Beschrijving van de speerpunten en aandachtspunten
voor de controle.

Managementletter Na afronding van de
interim-controle.

Mogelijke risico’s, verbeter- en aandachtspunten
betreffende de processen en procedures
(beheersingsstructuur) evenals overige van belang zijnde
onderwerpen.

Accountantsverslag /
Rapport van bevindingen

Na afronding van de
controle van de
jaarstukken

Resterende onzekerheden of verbeteringen op het gebied
van verslaglegging.

Controleverklaring Na afronding van de
controle van de
jaarstukken

Ons oordeel over de mate waarin de jaarrekening voldoet
aan de daaraan te stellen eisen en de jaarstukken een
getrouw beeld geven i.o.m. verslaggevingsvoorschriften.
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Hoofdstuk 8. Afspraken

Het tijdschema voor de jaarrekeningcontrole 2014 zal er als volgt uit zien:

Activiteit Tijdspad Actie

Verzenden concept controleplan naar audit commissie 12-09-2014 BTB

Bespreken controleplan met audit commissie 16-09-2014 Beide

Aanvang interim-controle 22-09-2014 Beide

Verzenden concept managementletter naar secretaris / management In overleg BTB

Bespreking concept met secretaris / management In overleg Beide

Verzenden definitieve managementletter naar college / audit
commissie

In overleg BTB

Bespreking definitieve managementletter met audit commissie

Oplevering concept jaarrekening en voorbespreking controle In overleg Beide

Aanvang controle In overleg Beide

Bespreking bevindingen/correcties met controller/auditcommissie In overleg Beide

Oplevering 2e concept jaarrekening In overleg Hillegom

Verzenden concept accountantsverslag In overleg BTB

Bespreking met secretaris en wethouder en auditcommissie? In overleg Beide

Oplevering definitieve jaarrekening en bevestigingen In overleg Hillegom

Verzending definitief accountantsverslag en verklaring In overleg BTB
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