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 Haarlem. 20 april 2010
 Reg.nr. : 1 03868/21 5/302/1 1 16
 Betreft : Accountantsrappod 2009
 Geachte Ieden van de Raad,
 In aansluiting op onze wer|aamheden in het kader van de controle van de jaarrekening 2009 van
 uw gemeente, presenteren wij u hierbij de resultaten van onze controle. Onze bevindingen en aan-
 bevelingen hebben wij reeds in concept besproken met de veran|oordelijke medewerkers binnen
 uw gemeente.
 Wij hechten eraan onze waardering uit te spreken voor de adequate oplevering van de jaarreke-
 ning en onderliggende stukken. Hierdoor is onze controle efficiënt verlopen. Tevens willen wij de
 pretjge wijze waarop binnen uw organisatie aan onze samenwerking gestalte is gegeven bena-
 drukken. Wij zijn gaarne bereid tot het ve|trekken van nadere toelichtingen.
 Hoogachtend,
 IPA-ACON ASSURANCE B.V.
 namens deze
 mr.drs J.C. Olij RA
 Bijlage: accountantsrappod 2009
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Aan het Raad van de gemeente Hillegom
 Postbus 32
 2180 M HILLEGOM
 Haarlem, 20 april 2010
 Regnr: 1 03868/21 5/302/541
 Betreft: Accountantsrappod 2009 gemeente Hillegom
 Geachte leden van de Raad,
 Wij hebben de jaarrekening 2009 van de gemeente Hillegom gecontroleerd, In dit accountantsrap-
 port geven wij onze belangrijkste controlebevindingen weer. Bij de jaarrekening 2009 hebben wij
 een goedkeu|nde accountantsverklaring verstrekt en gedateerd op 20 april 2010
 INLEIDING
 1.1 Algemeen
 Ingevolge de aan ons verleende opdracht hebben wij de jaarrekening 2009 van uw gemeente ge-
 controleerd. Het boekjaar 2009 betreft ons tweede controlejaar. Onze controleaanpak bestaat in
 hoofdlijnen uit drie fasen, nameliik de planning en |sicoanalyse. de interim-controle en de jaarre-
 keningcontrole. Het controleplan komt aan bod in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de
 uitvoering van de verbijzonderde interne controle en de interim-controle. De bevindingen van de
 eindejaarscontrole zijn opgenomen in hoofdstuk 4. In het volgende hoofdstuk zullen de bevindin-
 gen in het kader van de Sisa aan de orde worden gesteld. Na de overige bevindingen en adualitei-
 ten sluiten we het rapport af met de conclusies.
 Samenvatting bevindingen en aanbevelingen
 In deze paragraaf geven wij onze bestuurljk belangrijkste conclusies naar aanleiding van de door
 ons uitgevoerde controle van de jaarrekening 2009 weer In onderstaande tabel hebben wij de in
 deze rapportage opgenomen aanbevelingen, bevindingen als volgt samengevat'.
 2 2 / 7 2 Getreuwheid . Zie ook a|ountantsveila|n
 2 3 / 7 2 Rechtmatigheid ' Zie nok accountantsverklarin
 )
 5 Sisa veran|oording ö Geen overs|rjding toleranti|. Gegevens
 ; . deu deli'k tot stand ekomen
 4 5 1 Nalevin BBV . Zie ook accountantsverklaring
 f
 3
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 ' Aty
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 2. CONTROLEPLAN, RISICOANALYSE. NORMEN EN TOLERANTIES
 2.1 Controleplan en -protocol
 onze controle is ondewerdeeld in twee perioden, de interim-controle en de eindejaarscontrole. Tij-
 dens de interim-controle richten wij ons op de opzet, het bestaan en de werking van de financiële
 processen alsmede op de kwaliteit van de uitvoering van interne controlemaatregelen en -
 programma's, dit zowel ten aanzien van getrouwheids- als de rechtmatigheidaspecten. Tijdens de
 eindejaarscontrole richten wij onze controle met name op de jaarrekeningposten en voeren wij
 aansluitcont|les, cijferbeoordelingen, verbandcontroles en daar waar noodzakelijk gegevensge-
 richte controlemaatregelen uit.
 De reikwijdte van de opdracht tot controle van de jaarrekening 2009 is vastgelegd in het controle-
 protocol dat door uw raad op 1 0 juli 2003 is vastgesteld. Dit protocol en de nadere uitwerking hier-
 van door middel van een opgesteld en aan uw raad voorgelegd controleplan 2009 is uitgangspunt
 geweest voor de doos ons uitgevoeMe controlewerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening
 2009 Dit is uitgangspunt geweest voor de door ons uitgevoerde controlewerkaamheden met be-
 trekking tot de jaarrekening en het jaa|erslag 2009.
 2.2 Getrouwheid
 De controle van de getrouwheid van de jaarrekening heeft tot doel vast te stellen dat de in de jaar-
 rekening opgenomen financiële informatie een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid, Bij deze
 controle maken wij gebruik van de bij de gemeente ingebouwde controles in de uikoe|ngsproces-
 sen en gaan wij na in welke mate gesteund kan worden op de interne organisatie. Wij stellen dus
 vooral vast dat de gemeente zelf de processen adequaat beheerst en daardoor betrouwbare finan-
 ciële informatie tot stand kan brengen. In de afrondende controlefase gaan wij na of de door uw
 gemeente opgestelde conceptjaarrekening juist is afgeleid uit de financiële administratie en stellen
 wij vast of deze conceptjaarrekening voldoende inzicht biedt en ook verder voldoet aan de in wet-
 en regelgeving gestelde eisen.
 4
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2.3 Rechtmatigheid
 De controle van de rechtmatigheid richt zich op de naleving van relevante wet- en regelgeving en
 besluiten van de Raad, voor zover de foutenkans die voodvloeit uit het niet naleven van de wet- en
 regelgeving en/of raadsbesluiten direct financiële consequenties heeft voor de jaarrekening en/of
 jaawerslag. In overeenstemming met de opdracht van de Raad, nader vastgelegd in het controle-
 protocol, hebben wij de rechtmatigheidscontrole uitgevoerd. Hierbij hebben wij als uitgangspunt het
 door de Raad vastgestelde normenkader gehanteerd voor de wet- en (gemeentespeci|eke) regel-
 geving die voor de gemeente van toepassing is.
 2.4 Risicoanalyse
 Bij aanvang van de controte hebben wij een risico-inventarisatie uitgevoerd waarbij de belang|jkste
 risico's waarmee de gemeente mee te maken heeft, zijn geldentisceerd. Deze risicoanalyse is een
 belangrijk onderdeel de accountantscontrole en maakt derhalve deel uit van ons pre-audit gesprek.
 De risicoanalyse richt zich op zowel de externe risico's als de risico's in de bedrijfsvoering. Bij de
 inventarisatie is onze insteek primair gericht op de risico's in de procemsen die leiden tot mutaties in
 de balans en de programma|kening. Wij toetsen, op basis van risicoanalyse overigens primair of
 de organisatie voldoende maatregelen heeft getroffen om de naleving van wet- en regelgeving te
 waarborgen. Wij maken hiervoor gebruik van de door uw gemeente uitgevoerde werkzaamheden
 met betrekking tot het rechtmatigheidsbeheer.
 2.5 lntern auditplan
 Wlj hebben geconstateerd dat uw gemeente op dit moment, ten behoeve van de borging van de
 rechtmatigheid over 2009 gebruik heeft gemaakt van het opgestelde plan van aanpak œchtmatig-
 heid over 2008. Een dergelijk plan heeft tot doel om het College jaarlijks te onde|teunen bij het
 verder borgen van de naleving van relevante wet- en regelgeving ten behoeve van de veran|oor-
 delijkheid van uw College richting de Raad en uiteindelijk de burger. Voor het jaar 2010 zal een
 geactualiseerd intern auditplan van toepassing zijn
 2.6 Controletoleranties
 Op grond van het Besluit Accounîntscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) stelt de raad de
 goedkeuringstolerantie vast die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient te hanteren.
 I.J heeft ons voor het boekjaar 2009 opgedragen om bij onze oordeelsvorming uit te gaan van de
 hierna vermelde goedkeuringstolerantie'
 ' ' ' ''|.'''%.' '-'.'- | , -. ' . .-'..-t.' --|.è |....... -t'''-'.'.. ||||.. ..:|. '''':|'. * ''''. |' ':''. . 'r'| ||||1. ':'' u |:|1 ' n |||| '
 . . |yl..' 't |v. . . ' '. ' ,|.| ||k '
 f:7 (:1 t| l:isb 1| 1 1| t| t!| | l|t t| k'-' ' : || ï|ç||' z|b =|y i||'. .'')'q||. |. |||| 'LLL|L ---. '
 f'tz| h| t!| r| I 1-1 6|1 | f) . k jj|.qv.. |.|||||||| rq4y.)1(| jp |tk| .
 onzekerheden In de con- ') za|'/x, ,. . , . .. 'v.?'#'t a 10%
 | èètà:' ''ktzt|||- |||.|' i'ly). - ' ' - '' '
 |. |'à||ï||||à. .,
 Op basis van de jaarrekening 2009 van uw gemeente betekenen bovengenoemde percentages dat
 een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van E 849.000,- (inclusief de toevoegingen aan de
 resel-ves) en een totaal van onzekerheden van f 2,55 miljoen de goedkeurende strekking van de
 accountantsverklaring niet zullen aantasten. Een rappoderingstolerantie is niet nader vastgesteld.
 Sign|i|nte verschillen worden aan de faad gemeld.
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3. UITVOERING VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLES EN INTERIMCONTROLE
 3.1 Stand van zaken interne controle en rechtmatigheidsbeheer
 In algemene zin merken wij op dat de administratieve organisatie en interne controle in eerste aan-
 Ieg op een goede wijze is opgezet binnen de gemeente en dat hiermee de basis aanwezig is voor
 een adequate informatievoociening. Aan een aantal aspecten in het kader van het rechtmatig-
 heidsbeheer, dient naar ons oordeel momenteel nog specifieke aandacht te worden besteed. Aan
 ons is toegezegd dat de voorgestelde verbeterpunten in het kader van de opzet van de verbijzon-
 derde interne- en rechtmatigheidscontroles, zoals vermeld in onze managementletter van 11 fe-
 bruafi 2010, met ingang van 2010 zullen worden meegenomen. Over de invulling hiervan zullen wij
 uw raad en/of het college van B&W in een volgende rappodage informeren.
 Het doorlopend onderhoud, het verbeteren en het monitoren van het rechtmatigheidbeheer is een
 belangrijke aspect binnen uw gemeente. Het rechtmatig handelen berust primair bij de medewer-
 kers op de afdelingen binnen uw organisatie. De uitvoering van de verbijzonderde interne controle
 op dit handelen wordt binnen uw gemeente door toegewezen controleurs uitgevoerd.
 3.2 Opzet, bestaan en uitvoering verbijzonderde interne controle
 Bij onze interim-controle hebben wij kennis genomen van het intern Ontroleplan, de gehanteerde
 checklisten, de interne controledossieo, alsmede specificaties en/of onderbouwingen van de uit-
 gevoerde werkzaamheden. Ten behoeve van enkele processen hebben wij tijdens onze interim
 controle ook zelf deelwaarnemingen en/of Iijncontroles uitgevoerd. Aan de hand van de aan ons
 overgelegde interne controledossiers en de daarbij gegeven toelichtingen merken wij het volgende
 op:
 * De uitvoering van verbijzonderde interne controles 2009 blijkt uit de aan ons overgelegde in-
 terne controledossiers.
 . Wij hebben begrepen dat met ingang van 2010 de plan van aanpak interne rechtmatigheids-
 controles wordt geactualiseerd, met inbegrip van de gehanteerde Kntrolelijsten (checklists).
 Een specifiek speerpunt hierbij zal zijn de interne controle op volledigheid en juistheid van de
 veran|oorde bouwleges.
 * Bij de uitvoering van de verbijzonderde interne controle binnen uw organisatie is er ten aan-
 zien van uitbetaalde onkostenvergoedingen een afwijking geconstateerd van f |4.000,-. Deze
 omissie is inmiddels hersteld en er zijn intern aanvullende versterkende controlemaatregelen
 getrosen mede ter voorkoming van dergelijke fouten.
 lnmiddels hebben wij begrepen dat onze overig voorgestelde verbeterpunten door het College zul-
 len worden meegenomen in het controlejaar 2010.
 3.3 Bevindingen en de opvolglng daarvan Iaatst uitgebrachte managementleder
 In onze managementletter van 1 1 februari 2010 gericht aan het college van burgemeester en wet-
 houders hebben wij de belangrijkste uitkomsten van onze beoordeling van de inrichting en het
 functioneren van de besturing en beheersing en van de bedrijfsprocessen vastgelegd. Samengevat
 is/zal tenminste prioriteit worden gegeven aan de volgende aspecten:
 . stand van zaken interne- en rechtmatigheidsbeheersing binnen uw gemeente;
 . het opstellen van een intern verbijzonderd controleplan met inbegrip van nog te implemente-
 ren checklisten 2010,'
 6

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 8 van 22

1.1. Post In - 9547



. de tijdige en kwalitatieve aanlevering van (gecontroleerde) gegevens inzake de uitvoering
 van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Wet Werk en Bijstand IWWBI, vanuit de Ge-
 meenschappelijke regeling Intergemeentelijk Sociale Dienst (ISD) Bollensteek, mede ten
 behoeve van de Sisa-bijlage 2009',
 * het actualiseren en implementeren van een veelheid van gemeentelijke processen,'
 . het verbeteren van de juridische kwaliteit van de'gemeentelijke producten;
 . het actualiseren van diverse verordeningen en nota's zoals vermeld in de |nanciële verorde-
 ning op basis van gestelde p|o|teiten, zodat de gewenste aanpassingen binnen de gestelde
 termijn van vier jaar worden gerealiseerd',
 * het versterken van de interne betalingsorganisatie rondom het doen van betalingen met be-
 hulp van elektronisch bankieren,'
 . de verdere bewaking en verrichten |n inhoudelijke beoordelingen van de te realiseren en
 gerealiseerde prestaties in het kader van uit te voeren en (deels) uitgevoerde projecten 1n-
 vesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISW projecten vanuit de provincie Zuid-Holland,'
 . de veran|oording van de verkoop van Nuon aandelen in de jaarrekening 2009.
 Geconstateerd is dat het college van B&W gevolg geeft aan de opvolging van de belangrijkste
 aanbevelingen
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4. UITVOERING EINDEJAARSCONTROLE
 4.1 Algemeen
 In dit hoofdstuk |ppofteren wij u de belangrijkste bevindingen ten aanzien van de jaarrekeningcon-
 trole 2009.
 4.2 Opvolging bevindingen voorgaande jaren
 Wij hebben onze controlebevindingen over 2008 bij de uitvoering van de jaarrekeningcontrole 2009
 meegenomen en in deze rappodage verwerkt. Aan de opvolging van onze aanbevelingen wordt
 door het College naar onze mening een adequate invulling gegeven.
 4.3 Begrotingsrechtmatigbeid
 Voods zijn wij nagegaan of de financiële behee|handelingen tot stand zijn gekomen binnen de
 grenzen van de door de Raad geautoriseerde programmabegroting. Op lastenniveau zijn op de
 programma's 1: veiligheid, 6: sociale voorzieningen en maatschappelijke diens|erlening en 9: be-
 stuur en op het onderdeel algemene dekkingsmiddelen ten opzichte van de gewijzigde progfam-
 mabegroting Iastenoverschrijdingen gerealiseerd.
 Zoals u ondermeer kunt lezen in de toelichting op de programma's wordt de kostenoverschrijding
 op het programma veiligheid voornamelijk veroorzaakt door gepleegde investeringen in kleding en
 vervanging van apparatuur van de brandweer. De overschrijding op programma 6, is voornamelijk
 het gevolg van hogere uitkeringen in het kader van het inkomensdeel van de wet werk en bijstand.
 En de overschrijding op de bestuurskosten kan worden verklaard door hogere gerealiseerde lasten
 ten aanzien van ongevallen- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen en hogere salaris en
 pensioenkosten bestuursorganen. Ten slotte is de a|ijking op het onderdeel algemene dekkings-
 middelen ontstaan door hogere apparaatskosten, met inbegrip van extefne kosten voor ondermeer
 lokale heffîngen.
 Deze en overige overschrijdingen ten opzichte van de begrote Iasten zijn door het college uitvoerig
 in de toelichting op de programmarekening toegelicht. Het college stelt de Raad voor om de bo-
 vengenoemde overschrijdingen te autoriseren in het kader van de vaststelling van de jaarrekening
 2009. Wij zijn, vooruitlopend op uw besluit, hiervan reeds uitgegaan bij het vormen van ons recht-
 matigheidosordeel ten aanzien van begrotingsoverschrijdingen.
 4-4 Bevindingen eindejaarscontrole 2009
 4.4.1 Algemeen, administratieve organisatie en interne beheersing
 Bij onze controle beoordelen wij de administratieve organisatie en de daarin opgenomen interne
 controle maatregelen. Op grond van ons ondefzoek zijn wij van oordeel dat de administ|tieve or-
 ganisatie en de daarin opgenomen interne controlemaatregelen in essentie voldoet aan de daar-
 aan te stellen eisen in het kader van de controle van de Jaarrekening.
 4.4.2 Administ|tievoering en overige administratieve aangelegenheden
 Vast onderdeel van de accountantscontrole is de beoordeling van de kwaliteit van de |nanciële
 administratie alsmede de overige administratieve vastleggingen. Wij hebben bij de jaarrekening-
 controle de stand van zaken ten aanzien van tussenrekeningen en overlopende activa en passiva
 (transitoria), alsmede de mutaties in kredieten, reservesà voorzieningen en memoriaalboekingen
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beoordeeld. Wij hebben geconstateerd dat er geen materiële achterstanden zijn in de financiële
 administratie. Balansposten, inclusief memoriaalboekingen zijn toereikend onderbouwd met onder-
 liggende speci|caties en dossiers.
 4.5 Opmerkingen jaawe|laggeving
 4.5.1 Algemeen
 De jaarrekening en het jaawerslag dienen te worden opgemaakt in overeenstemming met het He-
 sluit Begroting en Veran|oording provincies en gemeenten (8BV). In onze accountantsverklaring
 hebben wij opgenomen dat de jaarrekening 2009 van de gemeente Hillegom voldoet aan de bepa-
 lingen zoals opgenomen in het BBV.
 4.5.2 Programmarekening en informatiewaarde
 Wij zijn mening dat met inachtneming van de huidige inrichting van de prog|mmarekening, de
 programmarekening een voldoende inzicht geeft in het over 2009 gerealiseerde resultaat en de
 financiële positie per 31 december 2009. Tevens wordt duidelijk inzicht gegeven in de over- en on-
 derschrijdingen die ten opzichte van de door de Raad goedgekeurde programmabegroting hebben
 plaatsgevonden. In de toelichting op de programmarekening wordt het resultaat nader geanaly-
 seerd,
 Conform de Ontrolevoorschriqen BAPG zijn wij nagegaan of het jaa|erslag tenminste de (minima-
 Ie) wettelijk voorgeschreven informatie bevat en of de inhoud van het jaa|erslag geen tegenstrij-
 digheden bevat met de jaarrekening. Op basis van ons onderzoek hebben wij vastgesteld dat het
 jaa|erslag niet in strijd is met de jaarrekening.
 4.6.3 Rekening van baten en Iasten
 Het positieve resultaat over 2009 na mutaties reserves bedraagt f 598.000,-. Dit resultaat laat zich
 als volgt nader verklaren.
 (1n t 1.000) Begroting na wij- Realisatie A|ijking
 ziging
 Resultaat voor mutatle reserves 17.760 42.772 25.012
 Saldo mutatie resewes (toevoegingen 4-
 on|rekkingen) -1- 17.760 4- 42. 174 -1- 24.414
 Resultaat na mutatie reserves 0 598 598
 De vorenve|elde afwijking tussen de begroting en realisatie in de mutaties reserves is enerzijds
 veroorzaakt door de aanbevolen wijze van veran|oorden van de verkregen opbrengsten verkoop
 Nuon aandelen en anderzijds door niet gerealiseerde on|rekkingen uit de reserve algemene inves-
 teringen.
 Verder wordt in de toelichting bij de programmaveran|oording het resultaat nader op hoofdlijnen
 gespecificeerd. Daarnaast zijn de cijfers in het jaawerslag bij de toelichtingen programma's uitvoe-
 rig weergegeven. Kodheidshalve verwijzen wij u naar de betre|ende toelichtingen op de program-
 ma's. In het besluit waarmee u de progommaœkening vaststelt. wordt het resultaat bestemd. Deze
 bestemming zal na vaststelling volgend jaar in de balans worden verwerkt.
 9
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4.5.4 Balans en |nanciële positie
 Het eigen vermogen van de gemeente bedraagt ultimo 2009, inclusief het resultaat na bestem-
 ming, in totaal f 75.788. Hiervan heeû f 61.195 betrekking op de bestemmingsreserves. In de on-
 derstaande tabel is de financiële positie gespeci|ceerd.
 (In E 1.00n) 2009 2008 Toe-/afname
 Algemene'rese|e - 73.995 12.971 1.024
 Bestemmingsresewe 61.195 19.548 41 .647
 Saldo rekening 598 496 102
 Door uw Raad is in de nota resefves en voorzieningen de minimumpositie van de algemene reser-
 ve vastgesteld op f 6 miljoen. Momenteel is de positie van het eigen vermogen uitstekend en ligt
 de berekende ratio weerstandsvermogen van 2,8 op een bovengemiddeld ratio in vergelijking met
 andere gemeenten. Kodheidshalve verwijzen wij u naar de paragraaf Weerstandsvermogen waar-
 in de relatie tussen risico's en het resen/es nader is toegelicht. In het besluit tot vaststelling van het
 jaawefslag en jaarrekening 2009 stelt het College van B&:W voor om een bedl'ag van maximaal
 f 598.000 ten laste van de exploitatie 2010 alsnog te oormerken voor niet in 2009 bestede lasten.
 Bij de beoordeling van de financiële positie, dient u voornoemd voorstel te betrekken.
 4.6 Overige opmerkingen jaarrekening
 4.6.1 Revitalisering Hillegommerbeek
 Door de provincie Zuid-Holland is op grond van de algemene subsidieverordening en de subsidie-
 regeling herstructurering/on|ikkeling en planvorming bedrijventerrein Zuid-Holland, eind juni 2009
 een subsidie verleend in het kader van het project Hlillegommerbeek van afgerond f 680.000,-. Dit
 bedrag is nog niet ontvangen en is op moment van de verlening ats vordering opgenomen in de
 balans en in het geheel als baten ve|ntwoord in progfamma 8, ruimte en wonen, en vervolgens
 toegevoegd aan de reserve algemene investeringen.
 Aan deze subsidieverlening, de verzoeken tot bevoorschotting en vaststelting van de subsidie zijn
 door de provincie nadere voo|aarden verbonden. Wij adviseren u de interne controle op de be-
 waking van gestelde voo|aarden in dergelijke specifieke subsidieverleningen te laten versterken.
 4.6.2 Verwerking verkoopove|enkomst NUON in jaarrekening
 De Commissie Besluit Begroting en Veran|oording provincîes en gemeenten (BBW heeh richtlij-
 nen gesteld m.b.t. de ve|erking van de verkoopovereenkomst inzake de verkoop van NUON. Vol-
 gens de commissie |BV dient de volledige opbrengst (dus 100% van de aandelen NuoN-Energy
 in het bezit van de gemeente) onder aftrek van het aandeel van de gemeente in de zogenaamde
 escrow als bate te ve|n|oorden in de jaarstukken 2009. De gemeente Hillegom heeft de volledi-
 ge opbrengst inclusief de escrow als bate veran|oord in de jaarrekening. Dit is in tegenstrijd met
 de aanbevelingen van de Commissie BBV. Deze escrow valt na velekening van rente, kosten en
 eventuele claims namelijk in vier jaadermijnen vrij aan de verkopers. In 2009 heeft er geen vrijval
 plaatsgevondenï aangezien de escrow in 2009 nihil is. Aangezien de commissie BBV het risico van
 het niet vrijvallen van de escrow als gering heeft ingeschat, hebben wij in onze accountantsverkla-
 ring de aanbeveling van de commissie, met betrekking tot de ve|n|oording van de escrow, niet
 meegenomen als een tegenstrijdigheid met de verslaggevingsvoorschriqen BBV.
 10
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4.6 3 Aangifte in het kader van de B'I'W compensatiefonds
 De gemeente Hillegom dient jaarlijks bij de belastingdienst aangifte te doen van de te verrekenen
 E3'1'Vï/. Hieronder zitten ook begrepen de te verrekenen BTW van een viedal gemeenschappelijke
 regelingen en van een vereniging. Wij hebben geconstateerd dat ten aanzien van deze laatste op-
 gaven de aangiftes door de betrefende instellingen aan de gemeente niet altijd geschieden aan de
 hand van een deflnitieve uiteindelijke jaaropgave. Aangezîen de uiteindelijke veran|oordelijkheid
 voor een juiste aangifte bij uw gemeente Iigt adviseren wij u om de interne controle op de te ver-
 strekken aangiftes te doen versterken.
 4.6.4 Overige algemene dekkingsmiddelen en doorbelasting appa|aîkosten
 Op het onderdeel overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien is er administratief gezien
 een opmerkeiijk verschil gerealiseerd ten opzichte van de begroting. Een en ander is enerzijds het
 gevolg van gerealiseerde ove|chrijdingen op de appa|atskosten en anderzijds het gevolg van de
 wijze van de doorbelasting van deze apparaatskosten naar de overige programma's. Wij adviseren
 u de wijze van doorberekening te laten analyseren en eventueel te herzien, waardoor op dit onder-
 deel van de prog|mmarekening geringere a|jkingen worden veran|oord. Ten aanzien van de
 overschrijding op het onderdeel apparaatskosten kan worden vermeld, kan worden vermeld dat er
 inmiddels administratief organisatorische maatregelen zijn getroffen om vooraf de budgetbeheer-
 sing van met name de kostenpost inhuur derden te verbeteren.
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5. SINGLE INFORMATION EN SINGLE AUDIT (SISA)
 5.1 Algemeen
 Over de ontvangen specifieke uitkeringen wordt in de bijlage bij uw jaarrekening specifiek gerup-
 podeerd, Hiervoor is een specifiek veran|oordingsmodel voorgeschreven. Deze bijlage moet door
 ons worden betrokken in de controle van de jaarœkening 2009 van uw gemeente. Voor de hierbij
 eventueel geconstatee|e bevindingen gelden op grond van adikel 5, lid 4 van het Besluit Accoun-
 tantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG ) specifieke rappoderingstoleranties Wij hebben
 geconstateerd dat er voor de gemeente Hillegom ten aanzien van 14 regelingen bij de jaarrekening
 2009 een veran|oording met betrekking tot de voor subsidie in aanmerking gebrachte kosten
 moet worden afgelegd. Deze Sisa-veran|oording is in bijlage 2 bij de jaamekening 2009 toege-
 voegd.
 5.2
 lnveste|ngsprojecten Stedelijke vernieuwing
 Ten behoeve van de a|ikkeling van investeringsprojecten in het kader van stedelijke vernieuwing
 dient uw gemeente, al dan niet via de Sisa bijlage veran|oording af te leggen over de rechtmatige
 besteding van deze op voorschotbasis verkregen gelden. Een en ander is dienovereenkomstig ook
 van toepassing voor overig verkregen (provincialelmiddelen, In dit kader dient er een inventarisatie
 plaats te vinden naar zowel de Nnanciële als inhoudelijke stand van zaken met betrekking tot deze
 projecten. Indien wordt vastgesteld dat aan gestelde afspraken in de (provinciale) beschikkingen
 niet volledig wordt voldaan bestaat het risico dat reeds uitbetaalde of voorgeschoten |jksmiddelen
 moeten worden terug betaald. Wij hebben het college geadviseerd om deze risico's en de inhoude-
 lijke voodgang van alle projecten in dit kader te inventariseren en de gestelde voo|aarden strin-
 gent te laten bewaken. Wij hebben geconstateerd dar hieraan gevolg wordt gegeven.
 5.3 Wet Sociale Werkvoorziening
 De gemeente Hillegom ontvangt van het Rijk het Wsw-budget, waarbij het budget wordt verdeeld
 op basis van het aantal inwoners met een Wsw-indicatie. De gemeente Hillegom heeft de uitvoe-
 ring van de Wsw ondergebracht bij de Maregfoep, Paswerk en de Meergroep. Van deze instellin-
 gen is de gewenste Sisa-veran|oordingsinformatie 2009, voorzien van een goedkeurende ac-
 countantsverklaring, ontvangen. Wij hebben kennis genomen van de afgegeven verklaringen voor
 zover betrekking hebbend op de gemeente Hillegom. Hierbij zijn geen bijzonderheden geconsta-
 teerd.
 5.4 Rapport van bevindingen
 Binnen uw gemeente hebben wij ten aanzien van de specifieke uitkeringen geen fouten of onze-
 kerheden geconstateerd die de rappoderingtoleranties overschrijden. Daarnaast zijn naar onze
 mening de in de Sisa bijlage opgenomen gegevens deugdelijk tot stand gekomen. De door het
 CBS voorgeschreven model tabel van bevindingen hebben wij als bijlage 2 bijgevoegd. Dit format
 dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven veran|oordings-
 stukken voor lsjuli a.s. elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd.
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6. OVERIGE BEVINDINGEN EN ACTUALITEITE
 6.1 Begroting 2010
 Met ingang van 2010 is de programmabegroting gebaseerd op een nieuwe kleinere programma-
 indeling. Met de nieuwe indeling van de programmabegroting wordt de uitvoering en de effecten
 van genomen maatregelen beter duidelijk gemaakt Naar ons oordeel is er met de nieuwe pro-
 grammabegroting 2010 al weer een belangrijke stap gezet in het verbetedraject van de planning &
 controle documenten
 6.2 Regionalisering brandweer
 Binnen uw gemeente, zullen in 2010 de Hillegomse brandweedaken, op grond van wettelijke re-
 gelgeving, worden ondergebracht in de regionale brandweer Hollands Midden. De naleving van de
 bestuursafspraken en de juiste verwerking van de daarbij behorende financiële bepalingen zullen
 wij betrekken in de tussentijdse en eindejaarscontrole 2010 van uw gemeente. lndien er aanleiding
 toe bestaat zullen wij uw raad hierover informeren.
 6.3 Automatisering
 De controle van de jaaaekening is niet primair gericht op de betrouwbaarheid en continu'l'teit van
 de geautomatiseerde gegevensve|erking en behoeft derhalve niet te Ieiden tot bevindingen die bij
 een speciaal gericht onderzoek wel naar voren zouden kunnen komen. Voor zover in het kader van
 de jaarrekeningcontrole relevant, zijn in het kader van de betrouwbaarheid en continu'l'teit van de
 geautomatiseerde gegevensve-erking in 2009 geen bijzonderheden te melden.
 6.4 ICT en beveiliging
 Wij hebben op hoofdlijnen de risico's ten aanzien van de procedures rondom de ICT en beveiliging
 beoordeeld. In opzet heeft de gemeente Hillegom de procedures rondom inërmatiebeheer en be-
 veiliging op orde, Mede gezien de on|ikkelingen bij uw gemeente inzake zoals bijvoorbeeld inte-
 grale digitale e-dienstverlening, digitale archivering en de impact hiervan op de bedrijfsvoering,
 hebben wij het college geadviseerd de interne controlemaatregelen aan de gewijzigde on|ikkelin-
 gen aan te passen.
 6.5 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen ge|nancierde Topinkomens (WOPT)
 Op 1 maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen ge|nancierde topinkomens
 AOPT) van kracht geworden. Deze wet regelt dat elke instelling die overwegend uit publieke mid-
 delen is gesnancierd, jaarlijks het inkomen per functie moet publiceren, indien dit inkomen uitgaat
 boven dat van de minister-president zoals bedoeld in adikel 6 WOPT. Binnen de gemeente Hille-
 gom zijn echter geen werknemers met een inkomen boven de norm.
 6.6 Fraude
 De accountant is wettelijk verplicht om alle ontdekte fraudes te melden aan het bestuur. De ac-
 countants is veran|oordelijk voor het betrekken van frauderisico's in de planning en uitvoering van
 zijn controleopd|cht, waarbij moet worden opgemerkt dat onze controle niet specifiek is ingericht
 op het ontdekken van fraude. Wij hebben zowel binnen het controleteam ('pre-auditgesprek') als
 met uw management overleg gevoerd waarbij nadruk is gelegd op eventuele mogelijkheden van
 materiële onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken en op preventieve maatregelen
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hiedegen. Van het college hebben wij de afronding van onze controle een bevestiging ontvangen
 dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Daarnaast hebben wij bij de interim-controle en
 eindejaarscontrole zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd op de werking van interne beheer-
 singsmaatregelen, memoriaalboekingen, scha|ingen en is gelet op signi|cante en/of ongebruikelij-
 ke tœnsacties in de financiële administratie. Wij hebben hierbij geen aanwijzingen verkregen dat er
 sprake is geweest van fraude.
 CONCLUSIE
 7.1 Geconstateerde fouten en onzekerheden getrouwheid en rechtmatigheid
 Uit onze werkzaamheden zijn geen controîeverschillen gebleken die hebben geleid tot aanpassing
 van de jaarrekening en die afzonderlijk groter zijn dan de goedkeu|ngstole|nties zoals opgeno-
 men in het controleprotocol 2009, De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding
 van de controle van de jaarrekening 2009 van de gemeente Hillegom betreffen:
 * Plan van aanpak en uitvoering verbijzonderde interne controle (3.2)',
 *. beheersing voo|aarden subsidieregelingen overheden en overige instanties niet vallende
 onder de Sisa-veran|oording (4.6.1)',
 wijze van veran|oorden verkoop NUON aandelen, met inbegrip van de escrow (4.6.2).,
 *. risico jaaropgave B'FW compensatiefonds (4.5.3)',
 doorbelasting apparaatskosten aan programma's (4.5.4),,
 Sisa veran|oording (5).,
 7.2 Accounvntsverklaring
 Wij hebben het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente gemachtigd onze ac-
 coun|ntsverkla|ng bij de jaa|ekening 2009 van uw gemeente op te nemen. Wij hebben een ac-
 countantsverklaring voorzien van een originele handtekening. Deze originele ondedekende ac-
 countantsverklaring is bestemd voor het eigen archief. Het andere exemplaar is voorzien van de
 naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant echter zonder persoonlijke
 handtekening. Wij verzoeken u bij de openbaa|aking van de accountantsverkla|ng gebruik te
 maken van het exemplaar accountantsve|laring, die niet is voorzien van de pe|oonlijke handte-
 kening van de accountant. Een en ander conform het advies van het NIVRA (beroepsorganisatie
 accountants) ter vermijding van haude met handtekeningen van accounînts
 Onze oordelen zoals opgenomen in deze accountantsverklaring zijn als volgt:
 | ' |-7-'
 De etrouwheid
 De rechtmati heid .
 Hierbij zijn wij ervan uitgegaan dat de Raad de nu overgelegde jaarrekening ongewijzigd vaststelt.
 lndien er nog wijzigingen worden aangebracht in de de|nitieve vofm van de jaarrekening dienen wij
 deze te beoordelen alvorens onze accountantsverklaring hierbij mag worden opgenomen.
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Uit hoofde van onze controletaak hebben wij de snanciële gegevens in de jaarrekening gecontro-
 leerd. Naast de jaarrekening worclt er een jaa|erslag. zijnde de veran|oording over de beleids-
 begroting en financiële begroting, ter vaststelling aan uw Raad aangeboden. De in de het jaaœer-
 slag opgenomen kengetallen en toelichtingen daarop hebben wij niet gecontroleerd. Wij melden
 wel dat op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 21 3 lid 3 onder d Gemeentewet het
 jaawerslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
 De accountantsverklaring zonder originele handtekening hebben wij ook als bijlage 1 bij dit accoun-
 tantsrappod gevoegd
 Wij hopen u met vorenstaande van dienst te zijn geweest en zijn graag tot een nadere toelichting
 bereid.
 Hoogachtend
 IPA-ACO ASSURANCE B.V.
 mr.drs. J.C. Olij RA
 Bijlagen: a Accountantsverklaring 2009
 b Tabel van bevindingen Sisa bijlage
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Bijlage 1 :
 Accountantsverklaring 2009
 16

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 18 van 22

1.1. Post In - 9547



@ IPA-ACQN ASSURANCE B.V,
 |) |1 ) l | l ) @ ) ) ) l l ) |* )
 7. |*. ) 1-*1 l )- |'. - ||-* . ) ) ) ) l |'-
 ) l ! l l ' l ) l i ë @ ) ) l è ) è ) ) l i ) |' ) ë l ) l ) l @ l ) 7 ' è '- ' ' ' '' ' ) | |' ' ' ' ' ' ' '' |1 '|-i -' - ' -' -' ' ' |@ ë || |') t è ||p |' - - - '' ' ' '' ' '' ' |' '' '' - '' ' ' '' - |@ '' ' ' ' ' ' ' |' |' ) ( l ! '
 Wilhelmlrlcpork 28-29
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 2001 HE HaîEnriehm
 Telefoon 023 - 531 95 39
 Fa;x 023 -531 1 700
 E-molt itnfo@|po-acon.nl
 Aan de gemeenteraad van de gerneente Hillegom
 ACCOUNTANTSVERKLARING
 Verklaring betre|ende de jaarrekening
 Wij hebben de jaarrekening 2009 van de gemeente Hillegom, bestaande uit de balans per 31 de-
 cember 2009 en de programmarekening over 2009 met de toelichtingen, gecontrolee|.
 Ve|n|oo|elijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders
 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hillegom is veran|oordelljk voor
 het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaa|erslag, beide in over-
 eenstemming met het Besluit begroting en ve|n|oording provincies en gemeenten. Deze ver-
 antwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en Iasten als de activa
 en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening veran|oorde baten, lasten
 en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatlge totstandkoming betekent in
 overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaron-
 der gemeentelijke verordeningen. Deze veran|oordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen,
 invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van
 en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva,
 zodanig dat deze geen a|ijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en
 voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare
 grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven
 omstandigheden redelijk zijn.
 Veran|oordelijkheid van de accountant
 Onze veran|oordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaa|ekening op basis van onze
 controle, als bedoeld in artikel 213, |eede Iid van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle ver-
 richt in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole pro-
 vincies en gemeenten en de op 10 juli 2003 vastgestelde ''Controleve|rdening gemeente Hille-
 gom'. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen
 en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van
 zekerheîd wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwjkingen van materieel belang bevat,
 Een controle omvat het uitvoeren van we|aamheden ter verkrijging van controle-informatie over
 de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren weroaamhe-
 den is a|ankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 19 van 22

1.1. Post In - 9547



zijn beoordeling van de risico's van afwjkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fou-
 ten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw
 weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en Iasten als de activa en passiva, alsmede het
 voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een
 veran|oorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven om-
 standigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectivi-
 teit van het interne beheersingssysteem van de gemeente. Tevens omvat een controle onder meer
 een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslagge-
 ving, van de redelijkheid van schattingen die het College van Burgemeester en Wethouders van de
 gemeente heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een
 evaluatie van het normenkader voor rechtmatigheid.
 De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor onze-
 kerheden 3 O/o van de totale iasten. Deze goedkeuringstolerantie is door de gemeente|ad bij
 raadsbesluit van 10 juli 2003 vastgesteld.
 Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
 basis voor ons oordeel.
 Oordeel
 Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Hillegom een getrouw beeld van de
 grootte en de samenstelling van zowel de baten en Iasten over 2009 als van de activa en passiva
 per 31 december 2009 in overeenstemming met het Besluit begroting en veran|oording provin-
 cies en gemeenten,
 Voods zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening veran|oorde baten en Iasten alsmede de
 balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de
 van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.
 Verklaring betre|ende andere wettelijke voorschri|en en/of voorschriRen van regelgevende
 instanties
 Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge adikel 213 Iid 3 onder d Gemeentewet melden wij
 dat hetjaawerslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaamekening.
 Was getekend: mr. drs J.C. Olij RA
 Flaarlem, 20 april 2010
 Reg.nr: 103868/21 5/302/541
 IPA-ACON ASSURANCE B.V.
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Bijlage 2)
 Tabel van bevindingen Sisa bijlage
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