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Aanbiedingsbrief
Gemeente Veldhoven
T.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 10101
5500 GA VELDHOVEN

21 juni 2022

Referentie: 3RR25XVWP6WE-1047063489-37 

Geachte leden van de raad en het college,

Hierbij bieden wij u ons accountantsverslag aan, dat wij hebben opgesteld in 
het kader van onze opdracht om de jaarrekening 2021 (de ‘jaarrekening’) van 
gemeente Veldhoven te controleren. We hebben de accountantscontrole 
uitgevoerd in overeenstemming met ons controleplan 2021.

Ons accountantsverslag gaat in op de belangrijkste bevindingen uit onze 
controle van uw jaarrekening en is met uw ambtelijke organisatie en 
portefeuillehouder financiën besproken op 30 mei 2022.

Wij bespreken de inhoud van dit verslag tijdens de vergadering van de 
auditcommissie op 20 juni 2022. Heeft u in de tussentijd nog vragen, neem dan 
gerust contact met ons op.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Boschdijktunnel 10, 5611 AG, Postbus 6365, 5600 HJ, Eindhoven T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. 
(KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van 
toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze 
algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Wij bedanken u en uw medewerkers voor de medewerking tijdens onze 
controle.

Hoogachtend,
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Dit document is elektronisch ondertekend door:

drs. T.A.G. van Boxtel RA 
senior director

http://www.pwc.nl
http://www.pwc.nl
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Onze kernboodschappen
In dit hoofdstuk hebben we onze 
kernboodschappen samengevat.
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Ons accountantsverslag is uitsluitend opgesteld 
voor het gebruik van de raad en het college van 
burgemeester en wethouders van gemeente 
Veldhoven. Het is niet toegestaan dit verslag 
aan derden te verstrekken zonder onze 
voorafgaande toestemming. Wij aanvaarden 
geen enkele aansprakelijkheid of 
verantwoordelijkheid als gevolg daarvan jegens 
enige andere persoon die dit verslag in handen 
krijgt of er gebruik van maakt.

Onze kernboodschappen
Onze kernboodschappen in één oogopslag

Bevindingen

Onze conclusies

Wij hebben onze controle van de jaarrekening van gemeente 
Veldhoven, met een eigen vermogen van f 68,98 miljoen en een 
resultaat na mutatie reserves van f 194.000, afgerond en zijn 
voornemens hierbij een goedkeurende controleverklaring op het aspect 
getrouwheid en rechtmatigheid te verstrekken. Daarnaast geldt, dat we 
geen indicaties van fraude en/of niet-naleving van wet- en regelgevin 
hebben geconstateerd.

Ontwikkelingen 2021

Ruimtelijk domein: Veldhoven heeft nieuwe 
risicoanalyses opgesteld ten aanzien van de grootste 
grondexploitaties Habraken en Zilverackers om de 
risico's te actualiseren. Parameters zijn evenwichtig 
ingeschat.
Sociaal domein: wederom geen onzekerheid ten 
aanzien van de prestatielevering zorg. Afhankelijkheid 
van productieverantwoordingen verder te verlagen in 
2022.
Bedrijfsvoering: De conversie van Decade naar Key2Fin 
is goed verlopen. De documentatie van de conversie is 
zichtbaar en controleerbaar gedocumenteerd.
Daarnaast is bij de inrichting van de huidige 
IT-beheersmaatregelen rekening gehouden met 
bevindingen uit het verleden.
Onze samenwerking en vooruitblik

Onze 
conclusies

Bevindingen

Observaties
jaarrekeningAudit 

Veldhoven

Jaarverslag

Geconstateerde bevindingen zijn gecorrigeerd in de jaarrekening. 
We hebben een bevinding ten aanzien van de rechtmatigheid 
van aanbestedingen van f 438.000 net als in 2020. Interne 
controle ten aanzien van de aanbestedingen is beter in de grip, 
maar met name gericht op controle achteraf.
Geen sprake van onrechtmatigheden in het kader van 
begrotingsrechtmatigheid. Verdere stappen benodigd ten 
aanzien van begrotingsrechtmatigheid in het kader van de 
rechtmatigheidsverantwoording.

Observaties jaarrekening

Ontwikke
lingen 2021

Kengetallen financiële positie gemeente laten 
(tijdelijk) negatieve ontwikkeling zien door 
afname van de solvabiliteit en toename 
netto-schuldquote.
Schatting van het college zijn gebaseerd op 
passende bewijsstukken en gebalanceerde 
overwegingen.
Geen onrechtmatigheden geconstateerd in 
relatie tot Covid-19.

Jaarverslag
Onze

samenwerking en 
vooruitblik

We hebben een constructieve samenwerking ervaren tijdens het hybride controleproces.
De rechtmatigheidsverantwoording is naar verwachting effectief vanaf 2022. De gemeente laat zien dat de 
interne beheersing voldoende volwassen is om over 2022 tot een rechtmatigheidsverantwoording te komen. 
Het verzamelen van onrechtmatigheden omtrent de balansrechtmatigheid kan nog verder verbeterd worden. 
Volgend jaar zullen wij in de controleverklaring rapporteren over onze beoordeling van de 
frauderisicobeheersing.

Het jaarverslag is bondig en goed leesbaar.
Het jaarverslag geeft voldoende inzicht in de financiële 
positie van de gemeente Veldhoven 
De kwaliteit van het jaarverslag is van voldoende niveau, 
met overzichtelijke tabellen wat de kosten zijn per 
programma.
De paragraaf bedrijfsvoering, in aanloop naar de 
rechtmatigheidsverantwoording, is van voldoende niveau en 
geeft inzicht in de geconstateerde bevindir . ten aanzien
van de rechtmatigheid.
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Onze conclusies
In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven 
over ons oordeel bij de jaarrekening. 
Hierin lichten we de geconstateerde 
fouten en onzekerheden voor de 
aspecten getrouwheid en rechtmatigheid 
toe.



Accountantsverslag 2021 | gemeente Veldhoven 3Ipwc

1=1 Aanbiedingsbrief 

O Onze kernboodschappen 

(ĵ) Onze conclusies 

^ Ontwikkelingen 2021 

[^] Jaarverslag 

Jaarrekening 

5^ Interne beheersing 

‘Q’ Vooruitblik 

câ Onze samenwerking 

n Bijlagen

Onze conclusies
Ons oordeel bij uw jaarstukken 2021 is goedkeurend voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid
Uw jaarrekening geeft een getrouw beeld

Wij hebben onze accountantscontrole van de jaarrekening 2021 van 
de gemeente Veldhoven afgerond. Wij verstrekken een goedkeurende 
controleverklaring op het aspect getrouwheid en financiële rechtmatigheid, 
onder voorbehoud dat de jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door de 
raad.

Fouten en onzekerheden geconstateerd in relatie tot getrouwheid

In totaliteit hebben we 4 controleverschillen geconstateerd in relatie tot 
getrouwheid, die alle zijn gecorrigeerd. De overzichten van de niet 
gecorrigeerde fouten en onzekerheden worden her getoond.

De totale rechtmatigheidsfout is C 592.000

Het totaal van de rechtmatigheidsfouten en -onzekerheden komt neer op

respectievelijk C 592.000 en geen onzekerheden (2020: C 475.000, zonder 
onzekerheden). Afwijkingen van rechtmatigheidscriteria zijn veelal niet te 
corrigeren. Het detailoverzicht van fouten en onzekerheden inzake 
rechtmatigheid wordt hier getoond.

Overige informatie in uw jaarverslag is consistent met uw jaarrekening

Als accountants zijn wij ervoor verantwoordelijk dat wij in onze 
controleverklaring verslag uitbrengen over de overige informatie die in het 
jaarverslag is opgenomen. De overige informatie omvat uw jaarverslag met de 
programmaverantwoording en overzicht van baten en lasten en de paragrafen, 
en de bijlagen. Wij hebben geen materiële inconsistenties, materiële 
onjuistheden en/of omissies opgemerkt in de informatie die op grond van het 
BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) moet 
worden verstrekt.

Goedkeurend Goedkeurend

6.000 6.000

4.000 4.000

2.000 2.000

OnzekerhedenFouten OnzekerhedenFouten

Oordeel:

Rechtmatigheid

Oordeel:

Getrouwheid

= absoluut bedrag fouten of onzekerheden x C 1.000 = door u vastgestelde goedkeuringstolerantie x C 1.000
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1 ) Overzicht van ongecorrigeerde fouten en 
onzekerheden inzake getrouwheid
De volgende geconstateerde afwijkingen betreffende de ongecorrigeerde fouten en onzekerheden in relatie tot getrouwheid, boven de 
gestelde rapporteringstolerantie van C 70.000. Het college heeft geconcludeerd dat het kwalitatieve en kwantitatieve effect niet 
materieel is. Wij zijn het eens met deze beoordeling van het college.

X

# Beschrijving

Balanspositie Sociaal domein

Jaarrekeningpost

Sociaal Domein

Fouten 

(x C 1000)

154

Onzekerheden 

(x C 1000)

Totaal C 154

O o

1
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1 ) Overzicht van fouten en onzekerheden 
inzake rechtmatigheid
De volgende geconstateerde afwijkingen betreffende de geconstateerde fouten en onzekerheden in relatie tot rechtmatigheid, boven 
de gestelde rapporteringstolerantie van C 70.000. Afwijkingen in relatie tot rechtmatigheid zijn niet te corrigeren. Het college heeft 
geconcludeerd dat het kwalitatieve en kwantitatieve effect niet materieel is. Wij zijn het eens met deze beoordeling van het college.

X

# Beschrijving

Onrechtmatigheden Europese aanbestedingen

Jaarrekeningpost

Aanbestedingen

Fouten 
(x C 1.000)

438

Onzekerheden 
(x C 1.000)

Getrouwheidsfouten Sociaal Domein 154

Totaal C 592

1

2
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Ontwikkelingen 2021 03In dit hoofdstuk beschrijven we relevante 
ontwikkelingen voor het ruimtelijke 
domein, het sociaal domein en specifieke 
jaarrekeningposten
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Ruimtelijk domein
Inzicht in realisatie belangrijke projecten Het risicoprofiel van de grondexploitaties

In totaal bevat de portefeuille 10 grondexploitaties in 2021. Aan het eind van 
2021 zijn 3 projecten afgesloten, namelijk Oerle-zuid, Schippershof en 
Heistraat-Zoom, als gevolg van besluitvorming van de raad. De resultaten in 
2021 voor deze projecten waren respectievelijk C 120.000, C 52.000 en 
-/- C 300.000.

De boekwaarde van de grondexploitaties is gestegen in 2021 van C 77,9 
miljoen naar C 83,6 miljoen, met een eindwaarde van C 33,4 miljoen. Dit door 
grondaankopen, en het inrekenen van de kostenstijging en opbrengsten
stijgingen. De boekwaarde is een gevolg van reeds aangekochte gronden en de 
relatief lange resterende looptijd van de twee grootste projecten Habraken 
(9 jaar) en Zilverackers, Kransackerdorp (8 jaar).

Gedurende 2021 is er voor C 3,1 miljoen aan winsten genomen met betrekking 
tot Habraken en Noordrand Zandven. Daarnaast is voor Zilverackers- 
Kransackersdorp C 0,85 miljoen aan winsten teruggenomen in 2021, door 
teveel genomen winsten in het verleden (actualisatie).

Er is geen verliesvoorziening gevormd voor de lopende grondexploitaties.

Toelichting van de grondexploitaties in de jaarstukken is goed

De grondexploitaties worden duidelijk toegelicht in de jaarstukken. In de 
paragrafen weerstandsvermogen en grondbeleid en in de toelichting op de 
balans, staan de ontwikkelingen, gemaakte schattingen en risico’s met 
betrekking tot de grondexploitaties uitgebreid toegelicht. Tevens merken we op, 
in lijn met ons advies, dat de grondexploitaties twee keer per jaar 
geactualiseerd worden; zowel bij de begroting als bij de jaarrekening.

De belangrijkste risico’s ten aanzien van de grondexploitaties die zijn 
ingerekend in de toekomstverwachting hebben betrekking op de twee grootste 
grondexploitaties:

Het plan Habraken bevat enkele risico’s, mede door de lange looptijd, voor een 
totaal van C 0,3 miljoen. Voorbeelden hiervan zij het planologisch (waaronder 
stikstof-)risico en een afzetrisico, waarbij het risico bestaat dat de toekomstige 
verkoopopbrengsten, de huidige boekwaarde van de gronden te hoog is.
De gemeente Veldhoven heeft voldoende beheersmaatregelen getroffen om de 
risico’s te beperken en heeft deze voldoende ingerekend in de exploitatieopzet.

Ook het project Zilverackers, Kransackerdorp bevat enkele risico’s zoals het 
planologisch risico (waaronder het stikstofrisico), afzetrisico en omdat er een 
nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld, een planschaderisico van totaal 
C 0,6 miljoen. Ook voor deze grondexploitatie heeft de gemeente Veldhoven 
voldoende beheersmaatregelen getroffen om de risico’s te beperken en zijn 
deze voldoende ingerekend in de exploitatieopzet.
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Boekwaarde Winstneming Verwacht exploitatieresultaat

■ 2021 «2020

Figuur 1 Risicoprofiel grondexploitaties >
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Ruimtelijk domein
Ontwikkelingen in de regio zorgen voor woningbouwversnelling

Als onderdeel van de zogenaamde SGE Woondeal worden er in Veldhoven in 
de periode 2020 tot en met 2024 2.000 woningen gerealiseerd, waarvan er 318 
in 2021 zijn gerealiseerd en er 363 gepland zijn voor 2022. Bij de beoordeling 
van de grondexploitaties is vastgesteld dat de programmering past binnen de 
vastgestelde programmering omtrent deze woningbouwversnelling.

De parameters voor de grondexploitaties zijn evenwichtig ingeschat

De waardering van uw grondexploitaties is voor een groot deel afhankelijk van 
schattingen. Om inzicht te krijgen in de financiële risico’s stelt de gemeente 
exploitatieoverzichten op waarin een schatting is opgenomen van de te maken 
kosten en opbrengsten. Aan deze schattingen liggen diverse parameters en 
uitgangspunten ten grondslag. Wij hebben de gehanteerde uitgangspunten en 
parameters beoordeeld. De parameters voor de grondexploitaties zijn 
evenwichtig bepaald.’
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Sociaal domein
Zorgkosten in 2021 in lijn met de begroting, geen onzekerheden prestatielevering

Het sociaal domein kent een stevige opgave. Sinds 2015 is er sprake van een 
stijging van het aantal inwoners dat gebruik maakt van maatwerkvoorzieningen 
(Jeugd en Wmo) en daarmee stijgende lasten.

De gemeente heeft de processen om te komen tot een afsluiting van het sociaal 
domein uitgevoerd conform het plan van aanpak. De realisatie van 2021 ligt in 
lijn met de begroting na wijzigingen.

Geen onzekerheid prestatielevering pgb

Voor alle cliënten die een pgb ontvangen, worden door de gemeente 
beschikkingen verstrekt aan de cliënt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
verzorgt het administratieproces en legt daarvoor verantwoording af, maar 
controleert niet of de prestatie is geleverd voor gedeclareerde zorgkosten.
De gemeente voert daarom een onderzoek uit om de prestatielevering vast te 
stellen. De inrichting, uitvoering en resultaten van dit onderzoek zorgen ervoor 
dat er geen onzekerheid wordt aangemerkt ten aanzien van de pgb’s.

Ook in 2021 blijken geen onzekerheden rondom de prestatielevering Zorg 
in Natura (ZIN)

De gemeente Veldhoven heeft de ambitie om in de toekomst op basis van 
interne beheersmaatregelen de prestatielevering van zorg in natura zelf 
zelfstandig vast te stellen en daarmee de afhankelijkheid van 
productieverklaringen te verlagen.

Voor 2021 wordt gesteund op de productieverklaringen van de zorgaanbieders. 
Aanvullend is door de gemeente Veldhoven wederom een intern 
cliëntenonderzoek uitgevoerd naar de prestatielevering. Ruim 800Zo van de 
ondervraagden heeft de prestatielevering bevestigd, waardoor de resterende 
onzekerheid met betrekking tot de prestatielevering is afgedekt.

De balanspost in de jaarrekening ten aanzien van Jeugd ZIN is gebaseerd op 
de voorlopig gedeclareerde cijfers bij het opmaken van de jaarrekening. Tijdens 
de controle is gebleken dat deze te hoog was. Derhalve hebben wij een 
ongecorrigeerd verschil opgenomen van C 154.000.

Sociaal Domein
Realisatie

2021
(x C 1.000)

Begroting
2021

(x C 1.000)

Realisatie
2020

(x C 1.000)

Jeugdzorg ZIN 10.747 10.242 7.934

Jeugdzorg pgb 513 534 399

Wmo ZIN 9.887 10.202 9.518

Wmo pgb 788 816 865

Totaal 21.935 21.794 18.716

Tabel 1 Sociaal Domein
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Specifieke posten
In deze paragraaf lichten we specifieke posten in de jaarrekening toe

Overzichtelijkheid activa Kempenbaan-West verder verbeterd

Mede naar aanleiding van de opmerkingen in het accountantsverslag 2020 
over de Kempenbaan-West, heeft de gemeente Veldhoven besloten de 
administratie van het actief Kempenbaan-West, verder uit te splitsen per deel- 
actief. Hierdoor is het overzicht van de investeringen en desinvesteringen 
inzichtelijker gemaakt en is de kans op fouten kleiner. Wij raden aan om bij een 
dergelijke actie het aantal boekingen dat nodig is om deze uitsplitsing te kunnen 
maken te beperken. Hierdoor kunnen de gemaakte correcties overzichtelijk 
blijven voor zowel de gemeente Veldhoven als voor de accountant.
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Jaarverslag
In dit hoofdstuk beschrijven we wat ons 
is opgevallen in relatie tot de 
informatiewaarde van het jaarverslag. 
Daarnaast beschrijven we onze visie op 
de financiële positie.
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Financiële positie
De kerngetallen laten een (tijdelijk) negatieve ontwikkeling zien
De financiële conditie is voor veel gemeenten ondermaats, zo stelt de VNG in 
de in november 2021 gepubliceerde financiële conditie-index. Wij hebben uw 
financiële positie aan de hand van zes kengetallen onder elkaar gezet.

Het eigen vermogen van de gemeente Veldhoven is in 2021 gestegen van 
C 67,6 miljoen naar C 68,9 miljoen. Het positieve resultaat voor mutaties 
reserves was C 1,4 miljoen en het begroot resultaat voor 2021 was C 171.000. 
Het eindvermogen 2021 is daarmee hoger dan het beginvermogen in de 
begroting 2022 ad C 68,4 miljoen.

Het balanstotaal steeg in 2021 van C 232 miljoen naar C 255 miljoen, met name 
als gevolg van aangetrokken leningen voor een bedrag van C 25 miljoen. 
Hierdoor daalt de solvabiliteit van 290Zo naar 270Zo en ligt deze lager dan het 
landelijk gemiddelde. Deze lening is met name aangetrokken voor de 
financiering van investeringen in materieel vast actief en grondexploitaties in 
2021.

Daarnaast zien we ook de nettoschuldquote toenemen. De nettoschuldquote 
(gecorrigeerd) geeft de mate weer waarin de gemeente externe financiering 
heeft aangetrokken. In de nettoschuldquote (gecorrigeerd) zijn de aangetrokken 
leningen die de gemeente heeft doorgeleend, gecorrigeerd. In de begroting 
2022 werd voor 2020 nog uitgegaan van een financieringsbehoefte van 
C 15 miljoen. De achterblijvende investeringen zorgen voor een lagere 
werkelijke financieringsbehoefte. Daarnaast heeft de gemeente Veldhoven 
minder inkomsten gehad dan verwacht vanuit de bouwgrondexploitaties, 
waardoor het kengetal hoger is dan verwacht. Het kengetal omtrent 
grondexploitaties is tevens hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde door 
twee grote grondexploitaties met een lange looptijd.

De structurele exploitatieruimte laat in 2021 ten opzichte van 2020 een stijging 
zien en is nu positief. Dit betekent dat de structurele lasten weer gedekt kunnen 
worden met structurele baten.

Om de grip op uw financiële conditie te vergroten, kan een financiële paragraaf 
in de raadsvoorstellen worden opgenomen met daarbij het effect van het 
voorstel op de financiële positie. Ook kunt u baat hebben bij het verder 
standaardiseren van de toelichtingsvorm of het vooraf aanmerken van 
financiële aandachtspunten bij de begroting en jaarrekening. Deze 
mogelijkheden dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van 
informatievoorziening zodat u op de juiste momenten beter de financiële 
consequentie in uw besluitvormingsproces kan afwegen. Een ander advies is 
om de inzichten in de relatie tussen doelstellingen en financiën verder te 
verbeteren door onder andere meetbare indicatoren te kiezen die actueel 
beschikbaar zijn.

Kengetallen Gemeente Landelijk**
Veldhoven

2021 2020 2021* 2020

Weerbaarheid

Solvabiliteit 270Zo 290Zo 310Zo 350Zo

Grondexploitaties 670Zo 630Zo 90Zo 90Zo

Structurele exploitatieruimte 3Z -1Z 1Z 2Z

Wendbaarheid

Nettoschuldquote 113Z 102Z 73Z 49Z

Nettoschuldquote gecorrigeerd 111Z 101Z 67Z 42Z

Belastingcapaciteit 92Z 90Z 105Z 103Z

* op basis van de begroting 2021
** Bron: https://findo.nl/jive

https://findo.nl/jive
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Financiële positie
Het weerstandsvermogen is de afgelopen jaren gestegen

In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de mogelijke risico’s die op de 
gemeente afkomen inzichtelijk gemaakt en afgezet tegen de weerstands- 
capaciteit. Ook zijn in de toelichting de kans van optreden en de genomen 
beheersmaatregelen meegenomen.

De algemene reserve is in 2021 gestegen van C 46 naar C 48 miljoen.
De gemeente Veldhoven ziet als beschikbare weerstandscapaciteit de reserve 
benoemde risico’s van C 4,3 miljoen, als onderdeel van de algemene reserve, en 
de begrotingspost onvoorzien C 142.000. De weerstandsvermogen geeft 
daarmee aan in hoeverre risico’s opgevangen kunnen worden zonder het 
bestaand beleid aan te passen.

Zoals te zien in bijgevoegd figuur is de beschikbare weerstandscapaciteit voor 
het tweede opvolgende jaar hoger dan de benodigde weerstandscapaciteit.
Het weerstandsvermogen komt hiermee voor 2021 uit op 1370Zo, ten opzichte 
van 11207o in 2020. Daarnaast is ook te zien dat de risico’s significant zijn 
afgenomen ten opzichte van de afgelopen twee jaar. Deze afname wordt 
veroorzaakt door de afname van risico’s door de coronacrisis, de stikstof- 
problematiek voor Kempenbaan-Oost en de verrekening van financiële bijdragen 
SGE over programmering bedrijventerreinen. De actualisatie van de risico’s in 
2021 geeft een benodigd weerstandsvermogen weer van 
C 3,2 miljoen. Belangrijke risico’s in 2021 op basis van geschatte kans x impact 
zijn:

^ Inzameling PMD-afval door tekort aan PMD-zakken met een kans van 90Zo 

en een maximaal schadegevolg van C 600.000 euro.

^ Naheffing Attero door te weinig aangeleverd afval met een kans van 70Zo en 
een maximaal schadegevolg van C 371.000 euro.

^ Gevolgen corona-crisis met een kans van 500Zo met een maximaal 
schadegevolg van C 500.000 euro.

Ontwikkeling van het weerstandsvermogen

C 4.451

C 3.242

C 9.485
2020

C 8.436

4.587
2019

485

■ Weerstandscapaciteit (x C1.000) rn Risico's (x C1.000)

Figuur 2 Ontwikkeling weerstandsvermogen ^ ^
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Financiële positie
Het resultaat van de gemeente Veldhoven laat zich lastig voorspellen
De grafiek hiernaast laat het verschil tussen het begrote en gerealiseerde saldo 
van baten en lasten zien van 2018 tot en met 2021 (het resultaat voor 
toevoegingen en onttrekkingen uit reserves). Op basis van deze grafiek kan 
geconcludeerd worden dat het resultaat zich lastig laat voorspellen, door onder 
andere incidentele baten en lasten die vrij laat in de P&C-cyclus bekend 
worden. We adviseren het college om kritisch te kijken naar het voorspellend 
vermogen door de reactietijd op ontwikkelingen en de doorlooptijd van 
rapportages in de P&C-cyclus zo laag mogelijk te houden.

Incidentele voordelen zichtbaar in resultaat voor mutaties reserves

Het resultaat voor mutaties reserves 2021 van de gemeente Veldhoven is 
C 1,407 miljoen positief (2020 C 1,418 miljoen). In de begroting na wijziging was 
uitgegaan van een resultaat voor bestemming van C 0,171 miljoen. In de 
verschillenanalyse van de samenvatting bij de jaarrekening zijn de belangrijkste 
oorzaken toegelicht. De hoofdlijn betreft:

^ In het programma Sociaal Domein is een nadeel behaald van C 647.000 
onder andere door hogere lasten met betrekking tot maatwerkdienst- 
verlening en Geëscaleerde zorg (Jeugd) als gevolg van de 
coronamaatregelen.

^ Op de algemene middelen is een voordeel van C 912.000 zichtbaar op het 
saldo van baten en lasten ten opzichte van de begroting na wijziging. Dit is te 
verklaren door de hogere uitkering uit het gemeentefonds.

^ Op de vennootschapsbelasting is een voordeel behaald van C 627.000.
Dit komt door een geraamd fiscaal voordelig resultaat op de BGE-complexen 
in 2021, terwijl een negatief resultaat is behaald en dus geen VPB 
verschuldigd is.

Hiermee kent het resultaat een incidenteel karakter en blijft de toekomstige 
financiële positie onzeker.

De incidentele baten en lasten zijn opgenomen in de toelichting op de 
jaarrekening. Hier valt op dat de gehanteerde uitgangspunten ontbreken als 
onderdeel van de grondslagen. Daarnaast is er geen grensbedrag voor de 
toelichting is opgenomen. Wij adviseren met de raad in gesprek te gaan over 
een grensbedrag voor toelichting van de incidentele baten en lasten.

Landelijk is er discussie over de begripsvorming en de uitwerking van de 
incidentele baten en lasten. Wij adviseren om de uitkomsten van de discussie te 
betrekken op de situatie van de gemeente Veldhoven en hierop, waar nodig, in 
te spelen.

Voorspellend vermogen van 
de gemeente Veldhoven

C 5.000

C 4.000

C 3.000

C 2.000

C 1.000

C -1.000

C -2.000

C -3.000

C -4.000
2018 2019 2020

a Resultaat begroting na wijzigingen a Resultaat jaarrekening

Figuur 3 Voorspellend vermogen
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Observaties jaarverslag
De kwaliteit van uw jaarverslag is goed

Jaarrekening en 
jaarverslag zijn 

verenigbaar

Informatiewaarde is 
voldoende

Jaarrekening en jaarverslag zijn verenigbaar

Wij hebben vastgesteld, op grond van de verkregen informatie in onze 
controle, dat de jaarrekening en het jaarverslag verenigbaar zijn.

Jaarverslag voldoet aan eisen BBV

In het BBV zijn diverse eisen opgenomen voor de vorm en inhoud van het 
jaarverslag. Wij hebben vastgesteld dat uw jaarverslag voldoet aan het BBV. 
Daarnaast is zijn de jaarstukken bondig en goed leesbaar.

Kwaliteit paragrafen

Wij hebben vastgesteld dat alle verplichte informatie in de paragrafen is 
opgenomen. Daarnaast hebben wij de informatiewaarde van de paragrafen 
beoordeeld. Deze geven veel informatie over de realisatie ten opzichte van de 
uitgangspunten van het beleid. Daarnaast is een paragrafen opgesteld over 
Covid-19, met daarin de ontwikkelingen en financiële effecten.

Informatiewaarde is voldoende

Ons oordeel is gebaseerd op de leesbaarheid, concreetheid en kwaliteit van 
de analyses. Wij zijn van mening dat het jaarverslag de raad de gewenste 
informatie verschaft per beleidsterrein.
Bij de toelichting per programma is overzichtelijk weergegeven wat het 
programma gekost heeft en zijn de verschillen met de begroting toegelicht.

Wij missen nog een duiding van wat de effecten zijn en wat bereikt is voor de 
‘staat van de gemeente’ als geheel. Zo merken wij op dat in de jaarstukken 
de totstandkoming van de indicatoren vaak wordt toegelicht, maar dat weinig 
wordt ingegaan op wat het college vindt van de ontwikkeling in de 
kengetallen.
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Jaarrekening
In dit hoofdstuk geven we een 
beschrijving voor de verrichte 
werkzaamheden met betrekking tot de 
verhoogde risico’s, rechtmatigheid en 
schattingen. Ten slotte staan we stil bij 
fraude en het niet naleven van wet -en 
regelgeving.
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Verhoogde risico’s (1)
Bij de uitvoering van de werkzaamheden ten aanzien van de verhoogde risico’s hebben we geen uitzonderingen of 
aanwijzingen van fouten en/of frauduleuze activiteiten opgemerkt

In onderstaande tabel geven wij een samenvatting van de bevindingen van verrichte werkzaamheden met betrekking tot de significante en hogere-normale risico’s 
die in ons controleplan zijn vastgesteld. Ten opzichte van ons controleplan hebben wij geen nieuwe risico’s geïdentificeerd.

Inherent Risico Uitkomst controlewerkzaamheden Risiconiveau

Managementbeïnvloeding: 
het doorbreken van interne 
beheersingsmaatregelen 
door het management

Inkomende subsidies: het 
risico van fraude in de 
opbrengstverantwoording

Waardering grondexploitatie 
het risico in relatie tot de 
waardering van de 
grondexploitaties

Het doorbreken van beheersingsmaatregelen door het management is op basis van de 
controlestandaarden altijd een significant risico. Interne beheersingsmaatregelen, ongeacht 
hoe goed in opzet en bestaan, kunnen risico's van materiële onjuistheden in de 
jaarrekeningen slechts beperken, en niet volledig afdekken, wegens de inherente 
beperkingen van interne beheersingsmaatregelen. We hebben een data-analyse uitgevoerd 
op (handmatige) boekingen 2021 voor de gemeente Veldhoven. We hebben uit hoofde van 
deze test geen ongebruikelijke transacties geconstateerd.

Het frauderisico in deze opbrengststroom is, dat over het algemeen geldt dat men uit wil 
komen op de begroting. Begrotingsoverschrijdingen wil men dan zoveel mogelijk vermijden. 
Wij hebben werkzaamheden verricht op de afgrenzing van inkomende subsidies waarbij wij 
de ontvangen subsidies in het boekjaar 2022 hebben gecontroleerd. Uit onze 
werkzaamheden zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.

Het risico van waardering van de grondexploitaties is doorgaans bij gemeenten een 
verhoogd risico. Dit komt omdat er veel schattingsposten zijn gemoeid bij deze balanspost. 
Behalve de parameters (kostenstijging, opbrengstenstijging, etc.) is de waardering 
gebaseerd op een raming van nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten.
We hebben controlewerkzaamheden uitgevoerd op de waardering en we hebben uit hoofde 
van deze test geen bijzonderheden geconstateerd.

Normaal

------------#

Significant

Aw
Normaal Significant

-----------*
Normaal Significant
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Verhoogde risico’s (2)
Inherent Risico Uitkomst controlewerkzaamheden Risiconiveau

Rechtmatigheid van de A
aanbestedingen: het risico De uitwerking van de bevindingen rondom aanbestedingen is in de paragraaf Normaal

V
Significant

van het niet nakomen van rechtmatigheid opgenomen.
aanbestedingsrichtlijnen.

Rechtmatigheid van de
Het risico van rechtmatigheid van aanbestedingen ten aanzien van het gunnen van

Aaanbestedingen aan bevriende partijen is doorgaans bij gemeenten een verhoogd risico. V
aanbestedingen: het risico We hebben controlewerkzaamheden uitgevoerd op de gevolgde aanbestedingsprocedures, Normaal Significant
van het gunnen van betrokkenheid van de afdeling inkoop waar nodig. We hebben uit hoofde van deze
aanbestedingen aan werkzaamheden geen bijzonderheden met betrekking tot de rechtmatigheid geconstateerd.
bevriende partijen Voor de bevindingen omtrent de interne aanbestedingsrichtlijnen verwijzen wij naar 

de paragraaf rechtmatigheid.
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Rechtmatigheid
De onrechtmatigheden in de Europese aanbestedingen blijven ongeveer gelijk

De controle van de Europese aanbestedingen heeft in het afgelopen jaar een 
positieve ontwikkeling doorgemaakt. In lijn met de doorontwikkeling van de VIC 
in de derde lijn is ook de kwaliteit van de interne controle op de rechtmatigheid 
van de Europese aanbestedingen toegenomen door onder andere de 
betrokkenheid van de afdeling inkoop. Uit de controle komen diverse fouten 
naar voren die wij onderstaand toelichten.

Toelichting geconstateerde fouten en onzekerheden EU-aanbestedingen

In het totaal hebben wij voor C 437.851 fouten geconstateerd, waarbij niet is 
voldaan aan de EU-aanbestedingsregels. Hiervan werkt C 242.037 door vanuit 
opdrachten die in eerdere jaren reeds als fout zijn aangemerkt.

De onrechtmatigheden bestaan uit:

^ Inhuur van een medewerker bij de gemeente Veldhoven, waarbij het contract 
is verlengd zonder hierbij de Europese aanbestedingsrichtlijnen in acht te 
nemen.

^ Inschakeling van een adviesbureau waarbij de totale grens van de spend 
boven de Europese aanbestedingsgrens uitkomt, zonder de Europese 
aanbestedingsrichtlijnen te volgen.

^ Inschakeling van ingenieursdiensten met betrekking tot Kempenbaan-Oost 
waarbij de totale grens van de spend boven de Europese 
aanbestedingsgrens uitkomt, zonder de Europese aanbestedingsrichtlijnen 
te volgen.

^ Aanbesteding van IT-services waarbij de totale grens van de spend boven 
de Europese aanbestedingsgrens uitkomt, zonder de Europese 
aanbestedingsrichtlijnen te volgen.

Daarnaast is voor verschillende dossiers geconstateerd, dat het interne 
inkoopbeleid niet is nageleefd. Omdat het voldoen aan het interne inkoopbeleid 
geen onderdeel is van het normenkader, wegen deze fouten niet mee in de 
financiële rechtmatigheid.

Veldhoven werkt aan de kwaliteit van de dossiervorming. Het is nu belangrijk de 
beheersing van de rechtmatigheid van de inkopen controleerbaar te borgen in 
het primaire proces (de eerste lijn) in samenhang met de afdeling Inkoop.
De verantwoordelijkheid dient zodanig te worden belegd dat periodiek 
gerapporteerd wordt, zodat de fouten en onzekerheden op totaalniveau bij het 
opmaken van de jaarrekening duidelijk zijn.

Het risicoprofiel rondom aanbestedingen is sectorbreed verhoogd 
rondom ‘inhuur van medewerkers’ en ‘aanbestedingen rondom IT’

Inhuur van medewerkers blijft in de gehele sector een aandachtspunt als gevolg 
van de wijziging in de Aanbestedingswet sinds 2016. Het risico bestaat dat 
individuele contracten ten onrechte niet gezamenlijk zijn aanbesteed.

Op het gebied van aanbestedingen rondom IT geldt dat er een 
aanbestedingsfout hieraan gerelateerd was. Sommige administratieve 
systemen zijn niet ‘zomaar’ opnieuw in de markt te zetten omdat dit de 
ruggengraat vormt van de gehele (financiële) administratie. Desalniettemin zijn 
hier in de Aanbestedingswet ook strikte regels voor.
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Rechtmatigheid
Geen sprake van onrechtmatigheden in het kader van begrotingsrechtmatigheid

Een onderdeel van onze rechtmatigheidscontrole betreft de naleving van het De spelregels rondom begrotingsrechtmatigheid veranderen vanaf 2022. In het
budgetrecht van de raad. Is op programma of kredietniveau niet meer besteed hoofdstuk ‘Vooruitblik’ geven we inzicht in de gerelateerde ontwikkelingen.
dan waar u als raad toe besloten heeft. Op basis van het controleprotocol 2021 
zijn de kaders voor de begrotingsafwijkingen door de raad vastgesteld.

Begrotingsoverschrijdingen (op programmaniveau) kúnnen dus, in sommige 
gevallen, als onrechtmatig worden aangemerkt. Wij hebben geen 
overschrijdingen geconstateerd die onrechtmatig zijn en dus meewegen in ons 
oordeel bij de jaarrekening.

Programma
Lasten werkelijk

(x e 1.000)

Overschrijdingen 
t.o.v. begroting

(na wijziging)

Telt overschrijding
mee voor het
oordeel?

Toelichting

6 Sociaal Domein 51.106 616 Nee
Dit betreffen overschrijdingen die passen binnen het 
bestaande beleid en niet eerder konden worden geautoriseerd 
of overschrijdingen bij open einde regelingen.

7 Volksgezondheid en milieu 12.206 74 Nee
Dit betreffen overschrijdingen die passen binnen het 
bestaande beleid en niet eerder konden worden geautoriseerd 
of overschrijdingen bij open einde regelingen.
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Schattingen van het college nader toegelicht
Bij het opstellen van de jaarrekening moet het college belangrijke boekhoudkundige schattingen, beoordelingen en aannames toepassen en toelichten. Wij hebben 
de belangrijkste schattingen, beoordelingen en aannames die door het college zijn gedaan beoordeeld en concluderen dat deze zijn gebaseerd op passende 
bewijsstukken en goed uitgebalanceerde overwegingen. Onderstaande tabel bevat een overzicht van onze bevindingen met betrekking tot die schattingen en 
oordelen.

Schatting

Waarde
(x C miljoen)

Oordeel
Opmerkingen

2021 2020 2021 2020

Waardering materiële 143,1 132,6 Het activabeleid van de gemeente ligt ten grondslag aan de wijze van afschrijven op
vaste activa 9 materiële vaste activa. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn gebruikelijk in de 

sector. Verder hebben wij geen indicaties van duurzame waardeverminderingen 
geconstateerd.

Waardering financiële 2,3 1,6 We hebben de inbaarheid van kapitaalverstrekkingen en verstrekte leningen beoordeeld.
vaste activa Het college verwacht dat deze vorderingen volledig zullen worden geïnd. Op grond van de 

meest recente jaarcijfers van de beoordeelde partijen zijn de zichtbare liquiditeiten en het 
vermogen toereikend om de vorderingen te innen.

De waardering van de 83,6 77,9 Wii zijn van mening dat de schattingen met betrekking tot de grondexploitaties een
grondexploitaties

9
betrouwbaar beeld geven van de waardering van uw grondexploitaties. De uitgangspunten 
die in de berekeningen gehanteerd worden zijn voor zover mogelijk onderbouwd met 
rapportages van externe partijen.

# Controleverschil Optimistisch Evenwichtig Voorzichtig
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Schattingen van het college nader toegelicht

Waardering debiteuren en 
overige uitzettingen

19 11,4 De voorziening dubieuze debiteuren is bepaald op basis van ervaringscijfers van het 
afgelopen jaar en individuele gevallen. Hierbij zijn door ons geen bevindingen geconstateerd.

De juistheid en 
volledigheid van de 
voorzieningen

20,8 19,2 We hebben de voorzieningen in detail gecontroleerd en hebben geen bijzonderheden 
geconstateerd. Schattingen in onderhoudsvoorzieningen liggen in lijn met het 
onderhoudsplan en zijn evenwichtig opgesteld. Met betrekking tot de voorziening onderhoud 
hebben wij geconstateerd dat de onttrekkingen voor het onderhoud wegen achterblijven op
het onderhoudsplan, door bezuinigingen.

# Controleverschil # Optimistisch # Evenwichtig # Voorzichtig

Oordeel
Opmerkingen

Waarde
Schatting (x C milj0en)

2021 2020
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Impact van Covid-19
De impact van Covid-19 voor de jaarrekening(controle) 2021

Het coronavirus heeft geleid tot een onvoorstelbare impact op het openbare 
leven en op het persoonlijke leven van velen. Van economie tot veiligheid en 
van cultuur tot het welzijn van inwoners zelf. Dat we moeten toewerken naar 
een ‘nieuwe manier van werken’, ondervinden we tot op de dag van vandaag.

De gemeente Veldhoven heeft een specifieke paragraaf ingericht ten 
aanzien van de impact van Covid-19

Voor specifiek inzicht en monitoring van de impact van de coronacrisis heeft 
het college van de gemeente Veldhoven een paragraaf Covid-19 opgenomen in 
de jaarstukken. Deze paragraaf geeft de (financiële) gevolgen van de crisis 
overzichtelijk weer.

Er resteren uiteraard onzekerheden en risico’s

Op basis van eerdere compensaties concludeert het college dat het kabinet er 
in deze overbruggingsfase alles aan doet om de gevolgen voor gemeenten van 
de coronacrisis zoveel mogelijk te compenseren. Het risico op die onderdelen 
is daarmee vooralsnog beperk. Dat neemt niet weg dat er een risico bestaat dat 
deze steun een keer ophoudt, dan wel (veel) minder wordt. In de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de gerelateerde risico’s en 
het verwachte effect op de financiële positie uitgelicht. Deze risico-inschatting is 
naar ons inzien voldoende.

Geen onrechtmatigheden geconstateerd in relatie tot Covid-19

Afgelopen jaar is vanuit de sectorgroep binnen PwC een ‘praatplaat’ en een 
‘actieplan’ ontwikkeld om u en uw gemeente te ondersteunen in het gesprek 
over de impact van Covid-19 op de financiële positie en de getrouwheid en 
rechtmatigheid van transacties van gemeenten en provincies.
De aandachtspunten die we voorgaand jaar met elkaar hebben geïdentificeerd 
gelden nog steeds. In 2021 heeft de gemeente actief opvolging gegeven aan de 
onderstaande ontwikkelingen:

^ De onduidelijkheid bij mogelijke onrechtmatigheden met betrekking tot het 
vaststellen van de identiteit is inmiddels verduidelijkt. Indien de gemeente de 
identiteit met BRP, Suwinet of DigiD vaststelt, is er sprake van een formele 
onrechtmatigheid zonder financiële gevolgen. De gemeente Veldhoven stelt 
de identiteit vast door (een paspoort of ID-kaart. Suwinet, DigiD of BRP of 
stelt geen identiteit vast). Derhalve leidt dit niet tot een financiële/formele 
onrechtmatigheid in 2021 voor de gemeente.

^ In lijn met het M&O-beleid heeft de gemeente Veldhoven aandacht gegeven 
aan het (zichtbaar) toetsen van IB-signalen gerelateerd aan Tozo- 
uitkeringen. Zie tevens onze aanbevelingen hieromtrent.

^ De gemeente Veldhoven heeft goed inzichtelijk gemaakt en onderbouwd bij 
welke uitgaande subsidies gebruik is gemaakt van de hardheidsclausule. 
Hierbij is er gemotiveerd waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en 
waarom bepaalde subsidies wel of niet anders worden vastgesteld dan 
initieel verleend.
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Fraude en wet- en regelgeving
Geen aanwijzingen of signalen van fraude geïdentificeerd. 
onder onze aandacht gekomen.

Wij hebben tijdens onze controle bijzondere aandacht besteed aan het proces 
dat u heeft opgezet om frauderisico’s en risico’s op het niet naleven van wet- en 
regelgeving te identificeren.

De frauderisicoanalyse bij de gemeente Veldhoven is in ontwikkeling. Hierbij 
adviseren wij u minimaal eenmaal per jaar een gedegen frauderisicoanalyse uit 
te voeren en daarin tevens aandacht te besteden aan risico’s op het niet 
naleven van wet- en regelgeving en maatregelen op te zetten en te 
implementeren om risico’s te beheersen en te mitigeren.

Uw interne controlekader met betrekking tot fraude en het niet naleven 
van wet- en regelgeving

Fraude is een ernstig maatschappelijk probleem dat burgers, ondernemingen 
en de overheid financieel benadeelt. Het voorkomen en opsporen van fraude 
binnen uw organisatie is primair de verantwoordelijkheid van het management 
en degenen die belast zijn met governance. In dat kader verwachten wij dat u 
een frauderisicomanagementsysteem heeft geïmplementeerd dat bijdraagt aan 
het voorkomen en detecteren van fraude. Wij hebben de opzet en de 
implementatie van de relevante aspecten van het frauderisicomanagement
systeem geëvalueerd, zoals gedragscode en klokkenluidersregeling. Hierbij 
hebben wij geen tekortkomingen geconstateerd.

Geen gevallen van niet-naleving van wet- en regelgeving

Verantwoordelijkheden van het college en de raad

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en opsporen van fraude 
en niet-naleving van wet- en regelgeving berust bij degenen die belast zijn met 
governance van de gemeente (de gemeenteraad) en het college.

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

Geen aanwijzingen of signalen van fraude geïdentificeerd

Tijdens de controle van de jaarrekening 2021 zijn geen aanwijzingen van fraude 
onder onze aandacht gekomen.

Geen gevallen van niet-naleving van wet- en regelgeving onder onze 
aandacht gekomen

Tijdens de controle van de jaarrekening 2021 zijn geen gevallen van niet- 
naleving van wet- en regelgeving onder onze aandacht gekomen.
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Kwaliteit interne beheersing 07In dit hoofdstuk lichten wij relevante 
ontwikkelingen in de interne beheersing 
ten opzichte van de boardletter toe
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Update interne beheersing

Geen nieuwe significante tekortkomingen in de interne beheersing

Wij hebben geen nieuwe significante tekortkomingen in de interne beheersing 
geconstateerd. In onze boardletter 2021 hebben wij ons beeld gegeven van de 
interne beheersing van de gemeente Veldhoven.

Naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole hebben wij geen nieuwe 
belangrijke aandachtspunten in de interne beheersing geconstateerd.

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij kennis genomen van de 
bevindingen van de Interne Controle. Ook hierbij zijn geen significante 
tekortkomingen geconstateerd in de interne beheersing.

Tevens geen nieuwe significante tekortkomingen in IT-omgeving

Voor zover wij bevindingen hebben in de controle met betrekking tot de 
betrouwbaarheid en continuïteit van uw geautomatiseerde gegevens
verwerking, melden wij die. Bij onze controle is in dit opzicht niets naar voren 
gekomen.

Daarnaast merken wij op dat de conversie van Decade naar Key2Fin goed is 
verlopen en zichtbaar en controleerbaar is gedocumenteerd. Tevens is bij de 
inrichting van de huidige IT-beheersmaatregelen rekening gehouden met door 
ons gerapporteerde bevindingen uit het verleden.
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Vooruitblik

In dit hoofdstuk van het verslag bespreken 
wij de ontwikkelingen die vanaf het jaar 
2022 relevant zijn voor uw gemeente. Dat 
zijn onder meer de veranderende 
controleverklaring, de komst van de 
rechtmatigheidsverantwoording en een 
wijzigingen in (onze) controlestandaarden.

VS»
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Prognose en realisatie 2022

Zichtbaarheid bijstellingen vergroot in begroting 2022 en Burap I 2022

Zowel in de begroting 2022 als in de BURAP I 2022 wordt in de inleiding een 
samenvatting gegeven van de begroting, eventuele bijstellingen en verwacht 
resultaat. Op basis van de begroting 2022 wordt voor 2022 een resultaat 
verwacht van C 228.000 na mutaties reserves. Dit vormt tevens het vertrekpunt 
van de BURAP I 2022, en na bijstellingen als gevolg van de BURAP I komt dit 
neer op een verwacht resultaat van C 335.000. Deze verloopoverzichten zorgen 
voor een overzichtelijk beeld van de bijstellingen.

Veldhoven loopt achter op de investeringsagenda

Uit de BURAP I 2022 en jaarrekening 2021 blijkt dat er in 2021 minder 
aan investeringen is uitgegeven dan gepland, waardoor een (restant)bedrag 
doorschuift naar 2022. Hierdoor worden de kredieten in 2022 voor C 8,1 miljoen 
verhoogd. De daarbij horende dekking door subsidies bedraagt C 3 miljoen. 
Door de verschuiving van investeringen zijn er lagere afschrijvingslasten 
waardoor een voordeel in de exploitatie 2022 ontstaat van C 123.000.
De achterstand en verhoging van de kredieten in 2022 is mede te wijten aan de 
stijgende prijzen en krapte op de arbeidsmarkt.

Mogelijkheden voor een controleverklaring bij digitale jaarrekening

De gemeente Veldhoven heeft bij de BURAP I 2022 een nieuwe digitale versie 
gepubliceerd. Gezien de afnemende vraag naar een gedrukte versie en 
aangezien de gemeente Veldhoven al beschikt over een digitale website over 
de BURAP, heeft PwC de mogelijkheid ontwikkeld om een controleverklaring af 
te geven bij een digitale jaarrekening. Bij interesse, gaan wij hierover graag met 
u in gesprek.
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Onze controleverklaring
Onze controleverklaring wordt uitgebreider op het aspect fraude

Aankomende wijzigingen in de controleverklaring van accountants ten 
aanzien van fraude en continuïteit

Op 8 december 2021 heeft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van 
Accountants (NBA) besloten dat accountants voor jaarrekeningcontroles die 
vallen binnen het domein van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) 
vanaf het boekjaar 2022 uitgebreider moeten rapporteren over fraude en 
continuïteit in de controleverklaring. Deze wijzigingen zullen ook van invloed zijn 
op de controleverklaring die wij vanaf 2022 verstrekken.

Ten aanzien van fraude zullen wij op basis van de aangepaste standaard gaan 
rapporteren over de risico-inschatting, verrichte werkzaamheden en materiële 
bevindingen ten aanzien van fraude. Denk hierbij aan de volgende onderdelen:

^ de implementatie van een gedragscode met ethische gedragsregels voor het 
creëren van een cultuur van eerlijkheid;

^ de door het management uitgevoerde frauderisicoanalyse;

^ de maatregelen van interne beheersing die getroffen zijn om specifieke 
frauderisico’s te mitigeren;

^ de wijze waarop het management opvolging geeft aan meldingen van 
klokkenluiders of andere signalen van fraude;

^ het opstellen van een redresplan en uitvoeren en monitoren van de acties.

We raden aan een overkoepelende frauderisicoanalyse op te stellen

Bij de gemeente Veldhoven constateren we dat er in de processen, procedures 
en interne controles aandacht is ter voorkoming van fraude en misbruik en 
oneigenlijk gebruik. Ook is er aandacht voor risicomanagement in brede zin, 
mede in relatie tot de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Tevens werkt de gemeente Veldhoven aan het verder uitwerken van een 
overkoepelende (fraude)risicoanalyse.

Een editie van PwC’s Spotlight is volledig gewijd aan fraude en het geeft onder 
andere inzicht in de diverse rollen en verantwoordelijkheden voor verschillende 
gremia. Ook bevat het handvatten over hoe de ambtelijke organisatie een 
frauderisicoanalyse kan opstellen.

Daarnaast adviseren we de directie en het college om te beoordelen wat de 
kwaliteit is van het gehele fraudepreventieprogramma en, indien nodig, tijdig 
maatregelen te treffen om de kwaliteit van dit programma te verbeteren.
De kwaliteit van dit programma is mede bepalend voor de bevindingen die wij in 
de controleverklaring zullen (moeten) rapporteren.

Wij adviseren de directie en het college tevens om hierover zelf in de 
risicoparagraaf in uw paragraaf bedrijfsvoering te rapporteren zodat wij hier in 
onze controleverklaring naar kunnen verwijzen en de door u gerapporteerde 
informatie kunnen bevestigen.
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Rechtmatigheidsverantwoording (1)
De voorbereidingen voor de rechtmatigheidsverantwoording zijn in volle gang

De kadernota rechtmatigheid 2022 is gepubliceerd

In augustus 2021 is de kadernota rechtmatigheid 2022 verschenen.
De commissie BBV geeft in deze nota haar visie over de invulling van het 
begrip rechtmatigheid in de rechtmatigheidsverantwoording. De kadernota 
bevat stellige uitspraken en aanbevelingen die relevant zijn voor uw gemeente. 
Daarnaast is er voor de raadsleden een hoofdstuk (hoofdstuk 2) waarin op 
hoofdlijnen uitleg wordt gegeven over het begrip rechtmatigheid en de rollen die 
de verschillende partijen hebben rondom de toepassing van rechtmatigheid.
Wij bevelen u aan om kennis te nemen van dit hoofdstuk.

De rechtmatigheidsverantwoording als kans

Naar aanleiding van bovengenoemde consultatie inzake de Kadernota 
rechtmatigheid 2022 bleek dat er een brede behoefte was aan een nadere 
duiding van de inhoud en reikwijdte van de paragraaf bedrijfsvoering. Daarom 
heeft de commissie BBV besloten om naast de actualisatie van de Kadernota 
rechtmatigheid een Notitie paragraaf bedrijfsvoering op te stellen.

Vanuit PwC hebben we recent een ‘blog’ gepubliceerd over ‘De rol van de raad 
bij de rechtmatigheidsverantwoording’ waarin een zestal adviezen wordt 
geschreven voor raadsleden. Eén van die adviezen is: ‘Wees helder over de 
gewenste rapportage door het college’. Vanuit de kadernota komen onder 
andere de volgende stellige uitspraken naar voren:

^ In de paragraaf bedrijfsvoering wordt op basis van de afspraken met de 
gemeenteraad, aanvullende informatie opgenomen over de individueel 
geconstateerde afwijkingen in de rechtmatigheidsverantwoording;

^ In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijft het college welke actie het 
onderneemt om de afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Gemeente Veldhoven heeft in het pilotjaar 2021 volledig proefgedraaid

Het college van de gemeente Veldhoven heeft voor 2021 volledig proefgedraaid 
en een rechtmatigheidsverantwoording en de paragraaf bedrijfsvoering in het 
jaarverslag van de jaarstukken 2021 uitgewerkt. Dit is het moment voor u als 
raad om te reflecteren op het voorstel van het college en kan u waar nodig nog 
bijstellen. We vinden dat de gemeente Veldhoven op een goede wijze invulling 
heeft gegeven aan het proefjaar.

Daarmee staat de structuur en wijze van onderbouwing van de 
rechtmatigheidsverantwoording klaar voor 2022. Voor 2022 is het uitgangspunt 
om de rechtmatigheidsverantwoording te onderbouwen op basis van de 
werkzaamheden in de derde lijn (interne controles). Het doel daarnaast is om 
de kwaliteit en zichtbaarheid van de beheersmaatregelen in de eerste en 
tweede lijn te versterken zodat de focus meer gaat verschuiven naar het 
beoordelen van de werking van de interne beheersmaatregelen. Als laatste is 
het voor 2022 van belang om ook de toets op balansrechtmatigheid en 
begrotingsrechtmatigheid op te nemen als onderdeel van de Interne Controles.
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Rechtmatigheidsverantwoording (2)
Inzicht in de veranderingen en de misverstanden rondom de rechtmatigheidsverantwoording

Wat is er veranderd?

^ Het college rapporteert over de rechtmatigheid van de jaarrekening en niet 
de accountant. De toelichting wordt opgenomen in de bedrijfsvoerings- 
paragraaf.

^ De raad bepaalt een grens waarboven afwijkingen in de verantwoording 
moeten worden opgenomen en deze bedraagt maximaal 307o.

^ Regels voor begrotingsonrechtmatigheid dienen in de financiële 
verantwoording te worden vastgelegd.

^ De accountant geeft een verklaring bij de getrouwheid van de jaarrekening, 
inclusief de rechtmatigheidsverantwoording die daar onderdeel van 
uitmaakt.

^ In het verleden telden getrouwheidsfouten ook als rechtmatigheidsfouten. 
Voor de rechtmatigheidsverantwoording is dit niet meer het geval; daarin 
worden alleen rechtmatigheidsfouten toegelicht die afwijkingen zijn van het 
voorwaarden-, begrotings- of M&O-criterium.

^ De gemeente dient bewust controlewerkzaamheden te doen c.q. beter vast 
te leggen voor onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording.

Wat zijn de misverstanden?

^ Het college wordt nu verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. Dit klopt niet. 
Dit was namelijk al zo, dus dit is niet veranderd.

^ De werkzaamheden van de accountant worden minder. Dit klopt niet.
Omdat de accountant een getrouwheidsoordeel geeft bij de rechtmatigheids
verantwoording, dient de accountant net zoveel werkzaamheden te 
verrichten als in het verleden.

^ Rechtmatigheidsfouten kunnen nog steeds leiden tot een anders dan 
goedkeurende controleverklaring. Dat klopt niet. Rechtmatigheidsfouten 
wegen niet meer mee voor het oordeel van de accountant en kunnen dus 
ook niet leiden tot een aangepaste controleverklaring. Indien de getrouwheid 
van de rechtmatigheidsverantwoording zelf niet kan worden vastgesteld, kan 
dit impact hebben op de controleverklaring van de accountant.

^ Een rechtmatigheidsverantwoording is hetzelfde als een ‘In Control
Statement’. Dat klopt niet. Een In Control Statement omvat meer aspecten 
dan rechtmatigheid.

^ Het college moet alle afwijkingen toelichten. Dat klopt niet. In de
rechtmatigheidsverantwoording licht het college alle afwijkingen toe voor 
zover die leiden tot een overschrijding van de verantwoordingsgrens 
(maximaal 30Zo). In de paragraaf bedrijfsvoering wordt een toelichting 
gegeven op alle afwijkingen die uitkomen boven de rapporteringstolerantie 
(die ook voor de accountantscontrole geldt, namelijk C 1,295 miljoen)

< >
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Rechtmatigheidsverantwoording (3)
Inzicht in de status van de voorbereidingen

Regels voor begrotingsonrechtmatigheid dienen in de financiële verantwoording 
te worden vastgelegd

In de verantwoording dienen het college en de raad toe te lichten wat de begrotings- 
onrechtmatigheden zijn. De commissie BBV adviseert om tussen raad en college af te 
spreken hoe afwijkingen van de begroting geïnterpreteerd worden in het kader van het 
uitoefenen van het budgetrecht door de raad. Begrotingsonrechtmatigheden die binnen 
de beleidskaders van de raad passen, moeten worden opgenomen in de 
rechtmatigheidsverantwoording (voor zover de verantwoordingsgrens is overschreden), 
maar worden dan niet nader toegelicht in de rechtmatigheidsverantwoording.

Mogelijke inhoud van de paragraaf bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering kent geen voorgeschreven wettelijke structuur. Feítelijk 
kunnen alle onderwerpen met een overkoepelend karakter die de gemeentelijke 
bedrijfsvoering en organisatie betreffen, in deze paragraaf aan de orde komen.
Zo kunnen in deze paragraaf onderwerpen als integriteit, innovatie en privacy aan de 
orde komen. Maar ook de organisatiestructuur, personeelsbeleid, duurzaamheidsbeleid 
en investeringsbeleid kunnen aan de orde komen. Voorop staat dat de eigenheid van de 
gemeente en de wens van de raad bepalend is voor de onderwerpen in de paragraaf 
bedrijfsvoering.

Vereiste communicatie op grond van 
controlestandaarden

Heeft het college reeds 
afspraken gemaakt over 

deze onderwerpen:

Ja
Onder
handen

N.v.t.

De verantwoordingsgrens voor 2022 is 
bepaald op basis van de totale lasten 
inclusief toevoegingen aan reserves

m

De verantwoordingsgrens voor 2022 is m
vastgesteld door de raad

Het normenkader 2022 is onder handen of A
datum vaststelling door de raad is gepland m

De financiële verordening is herzien indien 
er staat dat de accountant de 
rechtmatigheid toetst

m

De financiële verordening bevat op welke 
wijze wordt omgegaan met begrotings
onrechtmatigheden

m

Het college en de raad hebben 
overeenstemming inzake de mate van detail 
in de paragraaf Bedrijfsvoering

m

Het interne controleplan van de gemeente 
bevat een scoping van de processen en 
balansposten, risicoanalyses per proces en 
post en controleaanpak

m

<
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Overdrachtsdossier voor nieuwe raadsleden
Overdrachtsdossier nieuwe raadsleden als basis voor het jaarrekeningproces

Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Een tijd 
waarin nieuwe raadsleden zich inlezen in de gemeentefinanciën en waar snel de 
behandeling van de jaarrekening op de raadsagenda staat. Op onze website en 
in een pdf-document (wat is gedeeld met uw griffie) hebben wij een 
overdrachtsdossier samengesteld waarbij raadsleden (en overige 
geïnteresseerden) zich kunnen inlezen in de rol van raadsleden in het 
jaarrekeningproces en de accountantscontrole bij gemeenten.

0:02:05



Accountantsverslag 2021 | gemeente Veldhoven 24pwc

1=1 Aanbiedingsbrief 

O Onze kernboodschappen 

(“) Onze conclusies 

^ Ontwikkelingen 2021 

[^] Jaarverslag 

Jaarrekening 

5^ Interne beheersing 

‘Q’ Vooruitblik 

cĜ Onze samenwerking 

n Bijlagen

Onze samenwerking
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe wij 
hebben samengewerkt met u en uw 
medewerkers.
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Onze samenwerking
We hebben een constructieve samenwerking ervaren tijdens het controleproces

In deze huidige tijd van hybride samenwerken hebben wij een zeer plezierige 
samenwerking ervaren en is de communicatie tussen de gemeente Veldhoven 
en PwC goed verlopen. Hierbij waren de communicatielijnen kort en dit heeft 
ertoe bijgedragen dat het over het algemeen een duidelijk gestructureerd 
proces is geweest. We hebben een open en fijne cultuur ervaren. Aangezien 
we voortdurend streven naar een verbetering van het controleproces en onze 
dienstverlening, evalueren we dit proces op korte termijn.

Onze reflectie op het proces van de jaarrekeningcontrole

Afgelopen jaar is het proces omtrent de aanbestedingen en jaarrekening 
verbeterd. Hierbij hebben zowel de gemeente Veldhoven als PwC stappen 
genomen om dit proces soepeler te verlopen. Wij zullen volgend jaar hier nog 
meer stappen zetten om dit proces verder te verbeteren.

Daarnaast blijven belangrijke aandachtsgebieden in de tijdige oplevering de 
prestatielevering van overige bedrijfslasten en SISA.

Geen bevindingen te melden rondom onafhankelijkheid

Wij hebben onze naleving van externe normen en ons wereldwijde 
onafhankelijkheidsbeleid met betrekking tot onze dienstverlening in 2021 
bewaakt en bevestigen dat wij aan deze onafhankelijkheidsvereisten hebben 
voldaan en voldoen.
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Bijlagen
In de eerste bijlage beschrijven we de 
uitkomsten van de werkzaamheden ten 
aanzien van de SiSa-bijlage. Daarna 
staan we stil bij onze controle van de 
Wnt-verantwoording. Vervolgens lichten 
we de materialiteit toe. Tot slot geven we 
een update over de verplichte 
communicatie
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SiSa
Geen bevindingen in de SiSa-bijlage

Wij hebben in onze controle specifieke werkzaamheden verricht om een 
oordeel te kunnen geven over de getrouwheid en rechtmatigheid van de 
financiële verantwoordingsinformatie in de SiSa-bijlage bij de jaarrekening 
2021. In 2021 zijn er veel SiSa-regelingen bijgekomen. Van de 21 huidige 
regelingen zijn er 11 nieuw ten opzichte van voorgaand jaar. Voor de 
bevindingen uit onze controle gelden op grond van het Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden (‘BADO’) zwaardere 
rapporteringtoleranties dan voor andere onderdelen van de reguliere 
jaarrekening.

De rapporteringstolerantie is per specifieke uitkering:

^ C 12.500 indien de omvangsbasis kleiner dan of gelijk is aan C 125.000;

^ 100Zo indien de omvangsbasis groter dan C 125.000 en kleiner dan of gelijk is
aan C 1.000.000;

^ C 125.000 indien de omvangsbasis groter is dan C 1.000.000.

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

M&O-beleid Tozo

Binnen de gemeente Veldhoven zijn procedures aanwezig om misbruik en 
oneigenlijk gebruik te detecteren (met betrekking tot de uitkerings- 
verstrekkingen Tozo). Wij hebben de opzet en het bestaan van de daarin 
opgenomen beheersingsmaatregelen beoordeeld en hierin geen 
tekortkomingen gesignaleerd. Voor de opvolging van IB-signalen heeft 
de gemeente risicogericht de signalen ingedeeld in deelmassa’s, waarbij voor 
de opvolging van IB-signalen is gestart met de signalen die het meest 
waarschijnlijk voor terugvordering van de uitkering zouden zorgen.

>
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Nr. Regeling/indicator Naam specifieke uitkering
Fout of
onzekerheid

Financiële omvang
in euro’s

Toelichting fout/
onzekerheid

1 JenV A7 Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en 
handhaving

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

2 JenV A12B Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op 
coronatoegangsbewijzen (SiSa tussen medeoverheden)

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

3 FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden 
toeslagenproblematiek (deel 2)

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

4 BZK C1 Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik N.v.t. N.v.t. N.v.t.

5 BZK C32 Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen N.v.t. N.v.t. N.v.t.

6 BZK C43 Regeling reductie energiegebruik woningen N.v.t. N.v.t. N.v.t.

7 BZK C62 Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen

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

8 OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) N.v.t. N.v.t. N.v.t.

9 OCW D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde 
onderwijsvertragingen

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

10 IenW E21 Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 - 2022 N.v.t. N.v.t. N.v.t.

11 IenW E32B Incidentele specifieke uitkering Smartwayz (SiSa tussen 
medeoverheden)

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

12 EZK F9 Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie N.v.t. N.v.t. N.v.t.

13 VWS H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport N.v.t. N.v.t. N.v.t.

14 VWS H8 Regeling Sportakkoord 2020-2022 N.v.t. N.v.t. N.v.t.

15 VWS H12 Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of 
preventieaanpakken

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

16 VWS H14B SPUK expertisecentra jeugdhulp N.v.t. N.v.t. N.v.t.
17 VWS H16 Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden N.v.t. N.v.t. N.v.t.

De strekking van de verklaring bij de jaarrekening (inclusief de SiSa-bijlage) is goedkeurend inzake de getrouwheid en de rechtmatigheid.
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18 SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewe^gemeentedeel 2021

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

19 SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend 
kapitaalverstrekking^gemeentedeel 2021

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

20 SZW G12 Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie 
Kinderopvangtoeslagaffaire

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

21 SZW G4 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.

21 SZW 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.

21 SZW G4 Tozo 1, fundamentele rechtmatigheidseisen exclusief identificatie 
volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet

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

21 SZW G4 Tozo 1, belangrijke rechtmatigheidseisen (toepassing artikel 21, lid 3 
Besluit 17 april 2020)

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

21 SZW 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.

21 SZW 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.

21 SZW G4 Tozo 2, exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet N.v.t. N.v.t. N.v.t.

21 SZW 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.

21 SZW 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.

21 SZW G4 Tozo 3, exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet N.v.t. N.v.t. N.v.t.
21 SZW G4 Omvang vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (in verband met 

verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud die zijn 
ingediend vóór 22 april 2020)

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

De strekking van de verklaring bij de jaarrekening (inclusief de SiSa-bijlage) is goedkeurend inzake de getrouwheid en de rechtmatigheid.



Accountantsverslag 2021 | gemeente Veldhoven 27pwc

1=1 Aanbiedingsbrief 

O Onze kernboodschappen 

(ĵ) Onze conclusies 

Ontwikkelingen 2021 

[^] Jaarverslag 

fĄ- Jaarrekening 

5^ Interne beheersing 

iļõ) Vooruitblik 

ŜŜ Onze samenwerking 

rn Bijlagen 

SiSa

Wet normering topinkomens

Materialiteit

Communicatie

Wet normering topinkomens
De bezoldiging van uw topfunctionarissen is juist verantwoord in de WNT-bijlage

Geen controlebevindingen in de WNT-verantwoording 2021

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

Wilt u meer weten over de WNT? Kijkt u dan op: https://www.topinkomens.nl

De WNT is in 2021 beperkt gewijzigd

In 2021 is er voor de WNT weinig gewijzigd ten opzichte van 2020. Wel zijn de 
bedragen geïndexeerd op basis van de loonontwikkeling in de sector overheid. 
De wettelijke maximale bezoldiging voor topfunctionarissen is aangepast van 
C 201.000 in 2020 naar e 209.000 in 2021.

Bijlage Wet normering topinkomens (WNT)

Op
U heeft twee topfunctionarissen verantwoord in 
de jaarrekening 2021.

De twee topfunctionarissen zijn beiden in 
loondienst.

A U heeft in 2021 geen ontslagvergoedingen 
boven de WNT-grens uitgekeerd

Verantwoordelijkheden

https://www.topinkomens.nl
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Materialiteit
De materialiteit is gedurende de controle beperkt toegenomen

De gehanteerde materialiteit is C 1,285 miljoen

De reikwijdte van onze controle wordt beïnvloed door het toepassen van 
materialiteit. Het begrip ‘materieel’ wordt toegelicht in de paragraaf ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’ in onze 
controleverklaring. Afwijkingen worden als materieel beschouwd wanneer 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze, elk afzonderlijk of in totaal, gevolgen 
kunnen hebben voor de economische beslissingen die gebruikers op grond van 
de jaarrekening nemen.

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

In ons controleplan hebben wij een goedkeuringstolerantie vastgesteld van 
C 1,256 miljoen. De goedkeuringstolerantie wordt echter geactualiseerd op basis 
van de feitelijke financiële gegevens en wijzigingen in uw organisatie en 
omgeving gedurende het hele jaar. Aangezien de werkelijke lasten, inclusief 
dotaties aan de bestemmingsreserves, iets hoger zijn dan in de programma- 
begroting op basis waarvan wij onze initiële materialiteit hebben berekend, heeft 
er op basis van de wettelijke uitgangspunten een verhoging plaatsgevonden 
naar C 1,285 miljoen.

C4.500.000

C4.000.000

C3.500.000

C3.000.000

C2.500.000

C2.000.000

C1.500.000

C1.000.000

C500.000

C-

Ontwikkeling van de materialiteit

Begroting Jaarrekening

■ Fouten «Onzekerheden

Figuur 4 Ontwikkelingen van de materialiteit
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Communicatie
Update over onze communicatie met u

Vereiste communicatie op grond van controlestandaarden Controleplan

Mededeling over de verantwoordelijkheden van de accountant m

Bevestiging van de onafhankelijkheid van PwC m

De zaken die zijn aangemerkt als kernpunten van de controle m

Eventuele significante tekortkomingen in de interne controle

Eventuele ontdekte of vermoede fraude

Niet naleven van wet- en regelgeving

Schriftelijke bevestigingen gevraagd van het management

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

Standpunt van de accountant over belangrijke kwalitatieve aspecten van de 
verslaggeving door het college

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

Niet-gecorrigeerde afwijkingen

Significante aangelegenheden die naar voren komen tijdens de controle in verband 
met verbonden partijen van de gemeente [provincie]

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

Boardletter

m

m

m

Accountantsverslag
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Verantwoordelijkheden (1)
Overzicht van verantwoordelijkheden van college en raad met betrekking tot fraude en niet-naleving van wet- en 
regelgeving

De verantwoordelijkheden het college bestaan uit:

^ het identificeren en monitoren van de wet- en regelgeving die van toepassing 
is op de gemeente en zorgen voor volledigheid ervan;

^ het uitvoeren van een risicobeoordeling die expliciet het risico op fraude 
omvat, door een analyse van prikkels en druk, kansen, en gedrag en 
rationalisatie, en het risico van niet-naleving van wet- en regelgeving;

^ het opstellen en uitvoeren van programma’s en beheersingsmaatregelen ter 
preventie, ontmoediging en opsporing van fraude
(fraudebestrijdingsprogramma’s) en niet-naleving van wet- en regelgeving;

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

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

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

De verantwoordelijkheden van degenen die zijn belast met toezicht (de 
gemeenteraad) bestaan uit:

^ het versterken van een cultuur van integriteit en ethisch gedrag door middel 
van actief toezicht;

^ het beoordelen van de vaststelling van frauderisico’s door het management 
en niet-naleving van wet- en regelgeving, het nemen van passende 
maatregelen en het zorgen voor een juiste tone at the top;

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

^ het onderzoeken van iedere vermeende of vermoede misstand die onder de 
aandacht van de gemeenteraad wordt gebracht;

^ het aannemen van een kritische houding ten opzichte van het college op het 
gebied van niet-gebruikelijke transacties met verbonden partijen en tussen 
ondernemingen binnen de groep.

>
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Verantwoordelijkheden (2)
Overzicht van verantwoordelijkheden van ons als accountant met betrekking tot fraude en niet-naleving van wet- en 
regelgeving

De verantwoordelijkheid van de accountant bestaat uit:

^ het plannen en uitvoeren van de controle om een redelijke zekerheid te 
krijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat, 
hetzij door fraude of door fouten;

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

^ het evalueren van het proces dat het management hanteert voor het 
beoordelen van de doeltreffendheid van de programma’s en interne 
beheersingsmaatregelen in verband met fraude en niet-naleving van wet- en 
regelgeving;

^ het evalueren van iedere fraude door het management en het effect op de 
beheersingsomgeving;

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

In de context van onze controle van de jaarrekening zijn onze 
doelstellingen met betrekking tot fraude en niet-naleving van wet- en 
regelgeving als volgt:

^ het vaststellen en beoordelen van het risico van materiële onjuistheden in de 
jaarrekening als gevolg van fraude en als gevolg van niet-naleving van wet
en regelgeving;

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

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

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