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Inleiding
Gemeente Veldhoven
T.a.v. raad en college van burgemeester en wethouders
Postbus 10101
5500 GA VELDHOVEN
15 juni 2020
Referentie: SWC3VZNWWKPM-2046504927-56
Geachte raad en college,
Hierbij bieden wij u ons accountantsverslag aan dat wij hebben opgesteld in het
kader van onze controle op de jaarrekening 2019 (de ‘jaarrekening’) van
gemeente Veldhoven. We hebben onze controle uitgevoerd in
overeenstemming met ons controleplan 2019.

We hebben de inhoud van dit verslag besproken tijdens de vergadering van de
auditcommissie op 8 juni. Hebt u nog vragen, neemt u dan contact met ons op.
Wij zijn uiteraard graag bereid om de inhoud van dit accountantsverslag nader
toe te lichten.

Dit accountantsverslag gaat in op de belangrijkste bevindingen uit onze
controle. Deze bevindingen zijn transparant en constructief besproken met de
ambtelijke organisatie en de portefeuillehouder financiën.

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

Het rapport bestaat uit drie delen. Deel 1 geeft ons totaaloordeel bij uw
jaarstukken en de uitkomsten van de controle. Deel 2 beschrijft de
ontwikkelingen van de interne beheersing voor uw organisatie.
Deel 3 gaat in op relevante ontwikkelingen.

Hoogachtend,
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door drs. T.A.G. van Boxtel RA
senior director

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Boschdijktunnel 10, 5611 AG Eindhoven, Postbus 6365, 5600 HJ Eindhoven, T: 088 792 00 20, F: 088 792 94 13,
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.
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Onze kernboodschappen
Het jaarverslag is goed leesbaar

Een goedkeurend oordeel op getrouwheid en
rechtmatigheid
Wij hebben onze accountantscontrole van de jaarrekening 2019 van
gemeente Veldhoven afgerond en zijn voornemens een
goedkeurende controleverklaring op de aspecten getrouwheid en
rechtmatigheid bij de jaarrekening af te geven. De bevindingen blijven
onder de materialiteitsgrens. Ook uit de controle van de SiSa-bijlage
komen geen bevindingen naar voren. De Wet Normering
Topinkomens (WNT) is nageleefd. Wel nemen we een onverplicht
toelichtende paragraaf in de verklaring op waarin wij verwijzen naar de
toelichting in de jaarrekening over de onzekerheden voor de
gemeente met betrekking tot het Covid-19 virus.
j
Het is ons eerste jaar als nieuwe accountant. We hebben een goede
relatie opgebouwd en vinden elkaar in de samenwerking. Hierbij is het
zoeken naar een effectieve aanpak. Tevens speelt de bijzondere
situatie rondom het Covid-19 virus. Met het oog op de toekomst willen
we samen evalueren om tot verbetering te komen van enkele dossiers
en het controleproces.

Veldhoven werkt aan doorontwikkeling interne
beheersing
De interne beheersing is op orde en er ligt focus bij de
doorontwikkeling van de beheersmaatregelen in de primaire
processen, de koppeling met de verplichtingadministratie en de
doorontwikkeling van de IT organisatie.

Het jaarverslag heeft een goede kwaliteit en is prettig
leesbaar. De samenvatting geeft een duidelijk beeld van
2019. In de programma-analyse is een concrete
koppeling tussen doelstellingen en realisatie
opgenomen. De koppeling tussen financiën en beleid
kan hierin nog verder verbeterd worden.

Kwaliteit
van het
jaarverslag

Uitkomst
van de
controle

Ruimtelijk
domein

Ruimtelijk domein in het teken van de
woningbouwversnelling
Gemeente
Veldhoven

06
i

Financiële positie solide; exploitatie kent uitdagingen
Het gerealiseerde resultaat 2019 voor bestemming is C2.672.000
negatief. In de begroting na wijziging is uitgegaan van C2.726.000
negatief. Het eigen vermogen is hierdoor met C2,6 miljoen afgenomen.
De solvabiliteit is gelijk gebleven met 290Zo doordat met het achterblijven
van de realisatie van investeringskredieten langlopende financiering niet
nodig was. De weerstandsratio blijft in verhouding goed. De
geïnventariseerde risico’s ten behoeve van de weerstandscapaciteit zijn
toegenomen, vooral op basis van het stikstofrisico met betrekking tot de
Kempenbaan. De structurele exploitatieruimte in 2019 is 00Zo, het
meerjarenperspectief laat een negatieve structurele exploitatieruimte
zien. Hiervoor zijn bij de begroting 2020 acties uitgezet.

Interne beheersing en
innovatie

Sociaal
domein

Financiële
positie

2019 heeft in het teken gestaan van de uitwerking van de
woondeal en het actualiseren van de exploitatie Zilverackers
Kransackerdorp hierop. De exploitatie is hierop met C3,4
miljoen negatief bijgesteld, met een uiteindelijke eindwaarde
van C25,8 miljoen. Op bedrijventerrein Habraken zijn de
reguliere gronden conform planning uitgegeven. Hier
resteert de uitgifte van 15 hectare voor circulaire economie.
In 2019 is voor een totaal van C0,5 miljoen aan tussentijdse
winst genomen en is een totaal van C0,05 miljoen aan
aanvullende verliezen verwerkt.

Prestatielevering sociaal domein geborgd
door aanvullende werkzaamheden
prestatielevering
In het sociaal domein heeft gemeente Veldhoven
aanvullende werkzaamheden uitgevoerd om de
prestatielevering van de geleverde zorg vast te stellen.
Dit heeft ervoor gezorgd dat de onzekerheid over de
prestatielevering in 2019 C453.000 is (2018: 2,4 miljoen).
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Covid-19 heeft geen gevolgen voor de continuïteit van de gemeente, maar zorgt wel voor
onzekerheden met betrekking tot realisatie van de doelen
Toelichting inzake de impact van Covid-19
In maart 2020 is het Covid-19 virus uitgebroken. Maatschappelijk heeft dit
grote gevolgen. Veel organisaties en bedrijven worden daarbij financieel
geraakt en komen soms zelfs in continuïteitsproblemen.
Ook voor gemeente Veldhoven brengt dit onzekerheden met zich mee.
Enerzijds is het de vraag wat de maatschappelijke en economische gevolgen
zijn van het virus en daaruit voortvloeiend ook de gevolgen voor het
realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. Anderzijds kijkt gemeente
Veldhoven actief hoe zij eventueel capaciteit en middelen in kan zetten om
maatschappelijk hulp te bieden aan inwoners en organisaties.
In het kader van de jaarverslaggeving over 2019 classificeert het optreden
van Covid-19 als een gebeurtenis na balansdatum, waarbij er geen financiële
gevolgen zijn voor de jaarcijfers 2019. De mogelijke gevolgen en
onzekerheden voor komend jaar en komende jaren zijn door de gemeente
adequaat toegelicht in het jaarverslag, de paragraaf weerstandsvermogen en
risicomanagement en in de toelichting op de jaarrekening (gebeurtenissen na
balansdatum). Hieruit blijkt dat veel onzeker is over de gevolgen voor
gemeente Veldhoven.
In onze controleverklaring over de jaarrekening 2019 hebben wij een
onverplicht toelichtende paragraaf opgenomen waarbij wij verwijzen naar de
toelichting van de gemeente in de jaarrekening.
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Ons oordeel bij uw jaarstukken 2019
Wij hebben de controle van uw jaarstukken afgerond. De reikwijdte van onze
controle is ongewijzigd ten opzichte van ons controleplan. De door ons
geconstateerde ongecorrigeerde bevindingen blijven binnen de door u
gestelde goedkeuringstoleranties op het aspect getrouwheid en
rechtmatigheid. Dus geeft onze controleverklaring de oordelen zoals
hieronder weergegeven. Wel verwachten wij een onverplicht toelichtende
paragraaf op te nemen waarin wij verwijzen naar de toelichting in de
jaarrekening over de onzekerheden voor de gemeente
met betrekking tot het Covid-19 virus.
Voor een nadere toelichting op de bevindingen klik hier.

^ Interne beheersing
Getrouwheid

/vV* Ontwikkelingen
Oordeel:
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Rechtmatigheid

[goedkeurend]

Oordeel:
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Fouten

M

s absoluut bedrag fouten of onzekerheden x C 1.000

M s door u vastgestelde goedkeuringstolerantie x C 1.000

Onzekerheden

[goedkeurend]

Fouten

Onzekerheden
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Reikwijdte van onze controle
De reikwijdte van de controle is zo ontworpen dat er voldoende controle-informatie wordt verkregen met betrekking tot uw jaarrekening, ter
ondersteuning van een kwalitatieve controle. In het controleplan hebben wij afspraken met u gemaakt over de reikwijdte van de controle.
Wij bevestigen dat de definitieve reikwijdte van de controle gelijk is aan die in het controleplan. Onderstaand hebben wij een samenvatting
opgenomen.

WNT

Jaarstukken
gemeente
Veldhoven

SiSa
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Jaarverslag

Programmaverantwoording

Jaarrekening

Paragrafen

Van deze onderdelen van het jaarverslag
stellen wij, op basis van onze kennis
over de jaarrekening, vast dat deze
aansluiten met de jaarrekening

Balans +
toelichting

Programmarekening +
toelichting

WNT-bijlage

SiSa-bijlage

Bijlage
taakvelden

Onze controleverklaring bij de jaarrekening heeft betrekking op deze onderdelen.
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Niet-gecorrigeerde controleverschillen inzake getrouwheid zijn niet materieel

Jaarrekening

De volgende geconstateerde controleverschillen zijn niet gecorrigeerd in de jaarrekening. Het management
heeft geconcludeerd dat het kwalitatieve en kwantitatieve effect niet materieel is. Wij zijn het eens met de
beoordeling van het management en concluderen dat het bedrag aan niet-gecorrigeerde verschillen niet
materieel is. Onderstaand hebben wij onze detailbevindingen op de aspecten rechtmatigheid en getrouwheid
opgenomen boven de door u gestelde rapporteringstolerantie van C65.000. Door op de bevinding te klikken
krijgt u meer toelichting op de bevinding.

WNT
SiSa
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#

Beschrijving

Onderdeel
Jaarrekening

1

WMO - Eiqen biidraqe

Sociaal Domein

2

Prestatieleverinq Jeugd Bescherming en
Reclassering

Sociaal Domein

3

Aanbestedingen inhuur

Aanbestedingen

Getrouwheid (x C1.000)
Fouten

Onzekerheden

90

Rechtmatigheid (x C1.000)
Fouten

Onzekerheden

90
453

453
254

Totaal

90

453

344

453
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Situatie 2019

De kwaliteit van uw jaarverslag is goed
I

Informatiewaarde is goed

Jaarverslag
Jaarrekening

o\àoena.

WNT

Jaarrekening en jaarverslag zijn
verenigbaar
o\doe«tt
Wij zijn verplicht vast te stellen of wij op
grond van de informatie verkregen in
onze controle onjuistheden hebben
geconstateerd die gebruikers van de
jaarrekening zouden kunnen
beïnvloeden. Dit is niet het geval.

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

SiSa

^ Interne beheersing
Ontwikkelingen
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Kwaliteit paragrafen is goed

Jaarverslag voldoet aan eisen BBV

qVİOÖ/ïq'

0\doeř)(v
Wij hebben vastgesteld of alle
verplichte informatie in de paragrafen is
opgenomen. Daarnaast hebben wij de
informatiewaarde van de paragrafen
beoordeeld. Klik hiervoor een nadere
toelichting.

In het BBV zijn diverse eisen opgenomen
voor de vorm en inhoud van het
jaarverslag. Wij hebben vastgesteld dat
uw jaarverslag voldoet aan het BBV. Klik
hier voor een toelichting.
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Situatie 2019

De kwaliteit van uw jaarverslag is goed (vervolg)
Duurzaamheid is voldoende uitgewerkt in de jaarrekening

Versterking financiële positie

Jaarverslag
Jaarrekening

oVJOB/íoļ

o\doe«tt
De inzet voor duurzaamheid is uitgewerkt
in het programma volksgezondheid en
milieu. Gemeente Veldhoven werkt voor
de energietransitie samen met het MRE.
Lokaal wordt een programmaplan
duurzaamheid uitgewerkt.

WNT
SiSa

^ Interne beheersing

De versterking en de acties om de
financiële positie te versterken zijn niet heel
specifiek uitgewerkt in de jaarrekening. Ook
de gemaakte keuzes ten aanzien van de
begroting 2020 en de relatie met de
jaarrekening 2019 komen niet heel specifiek
terug. Onze analyse van de financiële
positie is hier uitgewerkt.

Ontwikkelingen
© Bijlagen
De toelichting incidentele baten en lasten voldoet aan de
vereisten van het BBV

oVJQB/íoį

Passages inzake de coronacrisis opgenomen in het
jaarverslag én de jaarrekening

©

qVİOÖ/ïq'

[Teksten in de jaarrekening moeten nog
aangevuld worden.

De opgenomen passages inzake de
coronacrisis geven een duidelijk beeld van
de analyse van de impact op de gemeente
Veldhoven.
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Informatiewaarde jaarverslag
Jaarverslag
Jaarrekening
WNT
SiSa
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De leesbaarheid van het jaarverslag is goed.
Het jaarverslag begint met een samenvatting op
hoofdlijnen. Daarin is ook de analyse van de financiële
realisatie opgenomen. Positief hierin is dat ook de
koppeling met de begroting in grafiekvorm zichtbaar is
gemaakt. Wat wel opvalt is dat de opmaak heel basic is, de
leesbaarheid kan verbeterd worden door de opmaak te
moderniseren.

Kwaliteitsaspecten informatiewaarde
Zie onderstaand ons oordeel per informatieaspect

Per programma zijn de doelstellingen gekoppeld aan de
meetindicatoren en vervolgens is uitgewerkt wat de
realisatie in 2019 is. Door te werken met kleuren, wordt de
voortgang duidelijk zichtbaar gemaakt. De financiële
analyse is op program niveau uitgewerkt naar de
taakvelden. Ter doorontwikkeling van de relatie tussen
beleid en financiën adviseren we in de financiële toelichting
de koppeling te maken met de toelichtingen op de realisatie
van het beleid en de doelstellingen.

Aspect

Oordeel
2019

Leesbaarheid

Goed

Concreetheid

Goed

Relatie beleid o
financiën
Gebruik van
indicatoren

Voldoende

Goed
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Kwaliteit van de paragrafen
Jaarverslag
Jaarrekening
WNT
SiSa

^ Interne beheersing

De paragraaf lokale heffingen is uitgewerkt middels tabellen per
heffing en geeft duidelijk inzicht.
In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de tien belangrijkste
geïnventariseerde risico’s toegelicht. Daarnaast is uitgewerkt hoe de
risicoanalyse tot stand is gekomen en of de gemeente
beheersmaatregelen voor de geconstateerde risico’s kan nemen.
Positief in de paragraaf is dat de ontwikkeling in de risico’s ten
opzichte van de geïnventariseerde risico’s bij de begroting 2020 is
opgenomen. Dit geeft een goed inzicht in de ontwikkeling van de
risico’s.

Oordeel per paragraaf
Zie onderstaand hoe wij de informatiewaarde per paragraaf beoordelen.
Paragraaf

Oordeel
2019

/vV* Ontwikkelingen

Bij de analyse van de financiële kengetallen is een toelichting
opgenomen welke de mutaties in de kengetallen verklaren.

© Bijlagen

In de paragraaf financiering zijn de uitgangspunten van het treasurybeleid geschetst, de renteresultaten en de risico’s met betrekking tot
de financiering. Positief hierin is de toelichting op de
renteontwikkeling en de liquiditeitenplanning.
In de paragraaf verbonden partijen kan de informatiewaarde
toenemen door de koppeling te maken met de inhoudelijke
programma’s.
De paragraaf bedrijfsvoering geeft de ontwikkelingen duidelijk weer.
Tevens wordt ingegaan op de inzet van de doorontwikkeling van de
organisatie op het gebied van interne beheersing en ook juridische
beheersing.

Lokale heffingen

Goed

Weerstandsvermogen en
risicobeheersing

Goed

Financiering

Goed

Grondbeleid

Goed

Onderhoud kapitaalgoederen

Goed

Verbonden partijen

Voldoende

Bedrijfsvoering

Goed
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Jaarverslag voldoet aan eisen BBV
Jaarverslag
Jaarrekening
WNT
SiSa

^ Interne beheersing
/vV* Ontwikkelingen

Binnen onze controlewerkzaamheden hebben wij vastgesteld dat de
jaarrekening voldoet aan de vereisten zoals gesteld binnen Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten.
Vanaf boekjaar 2019 is de door de Commissie BBV uitgebrachte notitie
Structurele en Incidentele Baten en Lasten van toepassing. Deze notitie stelt
aanvullende toelichtingsvereisten ten aanzien van incidentele baten en lasten
Wij hebben vastgesteld dat de toelichting in de jaarrekening voldoet aan de
notitie Structurele en Incidentele Baten en Lasten.

Advies:
Wij adviseren in de grondslagen bij de jaarrekening de
gehanteerde uitgangspunten bij de totstandkoming van
de incidentele baten en lasten uit te werken.

o

We adviseren om voor de incidentele baten en lasten
een uitwerking te maken van de interpretatie en uitleg
van de gemeente Veldhoven. Hoe komen de incidentele
baten tot stand en op basis waarvan ze volgens de lijn
van de notitie als incidenteel c.q. structureel worden
aangemerkt.
We adviseren om een proces in te richten waarbij
systematisch baten en lasten worden aangemerkt als
incidenteel, als daar sprake van is.

© Bijlagen
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Onze bevindingen bij de
jaarrekening
Jaarverslag
Jaarrekening
WNT
SiSa
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Wij hebben de getrouwheid van de jaarrekening gecontroleerd
en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en
balansmutaties. Onze bevindingen vindt u in dit deel.
In het sociaal domein is het plan van aanpak uitgevoerd zoals
bij de managementletter afgestemd
In het ruimtelijk domein heeft 2019 in het teken gestaan van de
uitwerking van de woondeal en het actualiseren van de actieve
exploitaties hierop. De schattingen die het college daarbij heeft
gemaakt achten wij evenwichtig.
Bij rechtmatigheid hebben wij een bevinding bij het niet
naleven van de EU aanbestedingsregels geconstateerd. Bij de
begrotingsrechtmatigheid hebben wij geen bevinding
geconstateerd.
De financiële positie van de gemeente solide; exploitatie kent
uitdagingen.

cijfers en
bedrijfsvoering

rechtmatigheid

financiële
positie

detailbevindingen
jaarrekening

Accountantsverslag

sociaal domein

ruimtelijk
domein

cijfers en
bedrijfsvoering

rechtmatigheid

financiële
positie
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Uitvoering plan van aanpak Sociaal domein conform afspraak
Jaarverslag
Jaarrekening
WNT
SiSa

^ Interne beheersing
Ontwikkelingen
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De processen om de posten met betrekking tot het sociaal domein in de
jaarrekening te verwerken zijn uitgevoerd in lijn met het opgestelde plan van
aanpak.
Voor de zorg in natura wordt gebruik gemaakt van de eigen interne
beheersing, de verantwoordingen van de zorgleveranciers en een intern
uitgevoerd onderzoek voor de prestatielevering voor de zorgaanbieders waar
geen verantwoording van wordt ontvangen om de getrouwheid en
rechtmatigheid vast te kunnen stellen. Voor de PGB-bestedingen heeft
Veldhoven een intern onderzoek laten uitvoeren om vast te stellen of de zorg
geleverd is.

Domein

Jeugdzorg ZIN
Jeugdzorg PGB
WMO ZIN
WMO PGB
Totaal

Realisatie
2019
(x C1.000)

Begroting
2019
(x C1.000)

Realisatie
2018
(x C1.000)

C 9.646

C 9.597

C 9.292

C 592

C 369

C 449

C 7.157

C 7.181

C 6.115

C 581

C 577

C 578

C 17.976

C 17.724

C 16.434

Uit de basisregistraties en interne controle op de afgegeven beschikkingen
voor zorg zijn geen bevindingen naar voren gekomen.
Door het uitgevoerde interne onderzoek naar prestatielevering neemt de
onzekerheid hierover af. Wij adviseren als verdere doorontwikkeling de
werkzaamheden voor prestatielevering in het primaire proces in te richten.
Denk hierbij aan de combinatie van:
^

Client ervaringsonderzoeken

^

Contractgesprekken met zorgaanbieders

^

Specifiek bespreken en documenteren van levering zorg in
clientgesprekken en herindicatieonderzoeken

TT F

De realisatie van de lasten sociaal domein stijgen ten opzichte van de
begroting 2019 en realisatie 2018. Dit komt met name door de toename van
zorgvraag in 2019.
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Uitvoering plan van aanpak Sociaal domein conform afspraak
Jaarverslag
Jaarrekening
WNT
SiSa

^ Interne beheersing

Aansluiting productieverantwoordingen met administratie

Onderzoek prestatielevering en uitkomsten SVB

Uitgangspunt van zorgcontracten is een gemiddeld tarief x aantal
behandelingen. Omdat de contracten uitgaan van een gemiddeld
tarief x aantal behandelingen is het nodig om de geleverde prestaties
achteraf vast te stellen middels de controleverklaringen van de
zorgaanbieders.

Voor alle cliënten die een PGB ontvangen worden door de gemeente
beschikkingen verstrekt aan de cliënt. Conform landelijke afspraken verzorgt
de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het administratieve proces rondom de
PGB-verstrekkingen en legt daarover verantwoording af aan de gemeenten.
De SVB controleert niet of de prestatie is geleverd voor de gedeclareerde
zorgkosten.

De totale zorglasten van C3,8 miljoen voor Jeugdzorg en van C7 miljoen
WMOzijn onderbouwd met productieverantwoordingen. Verschillen tussen
onder- en overrealisatie zijn onder de rapporteringstolerantie.

Uitkomsten werkzaamheden Jeugd en WMO - ZIN

Ontwikkelingen
© Bijlagen

Voor de zorg in natura is een aansluiting gemaakt met de ontvangen
controleverklaringen. Daarnaast heeft gemeente Veldhoven naast de
zorgleveranciers waar direct zelf een contract is afgesloten, de
controleverklaringen opgevraagd voor zorgleveranciers waar bijvoorbeeld
landelijke afspraken over zijn gemaakt. Hiermee is de prestatielevering
grotendeels afgedekt.
Aanvullend is door gemeente Veldhoven een intern cliëntenonderzoek
uitgevoerd naar de prestatielevering. De resultaten van dit onderzoek laten
zien dat meer dan de helft van de cliënten met zorg in natura de geleverde
zorg bevestigd hebben. Met de aanvulling van de ontvangen
controleverklaringen is hiermee de onzekerheid ten aanzien van de
prestatielevering voor de meeste zorgstromen afgedekt.

De verantwoording van de SVB wordt op landelijk niveau opgesteld en
gecontroleerd met een goedkeuringstolerantie die hoort bij de landelijke
omvang.
De afgegeven controleverklaring door de accountant van de SVB inzake
getrouwheid en rechtmatigheid van de PGB-lasten levert daardoor
onvoldoende zekerheid op voor gemeente Veldhoven. De gemeente
Veldhoven voert derhalve een intern onderzoek uit om de prestatie van deze
PGB-last vast te stellen. De uitkomsten van dit onderzoek is dat in alle
gevallen waarin de gemeente Veldhoven contact heeft gehad met de cliënten,
de prestatie daadwerkelijk geleverd was. In totaal is 1607o van de cliënten met
PGB niet bereikt in dit onderzoek. Gezien deze minimale omvang van deze
groep, de inrichting en uitvoering van dit onderzoek, kunnen we gebruik
maken van de uitkomsten van dit onderzoek. Derhalve hoeft geen bedrag aan
PGB’s als onzekerheid aangemerkt te worden in de controle.

De enige onzekerheid met betrekking tot prestatielevering heeft betrekking
op de Jeugd bescherming en reclassering. Het totaal van C453.000 aan
lasten is niet onderbouwd middels een controleverklaring en is derhalve
opgenomen als onzekerheid
5ii
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Jaarverslag

Schattingen sociaal domein zijn evenwichtig; controleverschil bij eigen bijdrage CAK

Jaarrekening

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

WNT

Schatting

Beoordeling 2019

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

Toelichting

SiSa

^ Interne beheersing
Ontwikkelingen

9

De afrekeningen met de zorgaanbieders zijn verwerkt in de jaarrekening, hierbij hebben wij geen
verschillen geconstateerd.

Nog te innen eigen bijdrage
WMO (CAK)

9

De bijdrage WMO is momenteel geboekt in lijn met het kasstelsel, in plaats van met het stelsel
van baten en lasten. Hierdoor is een controleverschil geconstateerd ten aanzien van de
afgrenzing. In totaal behoort C97.000 toe aan opbrengsten in 2018 en moet in totaal C7.000 nog
geboekt worden in 2019, wat zal worden geïnd in 2020.

Vordering/schuld PGB

9

Wij constateren dat de verwachte PGB lasten, inclusief balanspositie, correct in de jaarrekening
is verwerkt.

Voorziening dubieuze
debiteuren sociale zaken

9

Wij hebben geen bijzonderheden geconstateerd ten aanzien van de inbaarheid van debiteuren
sociale zaken.

Waardering leningen sociale
zaken

9

Wij hebben geen bijzonderheden geconstateerd ten aanzien van de waardering.

Nog te betalen kosten

© Bijlagen

Controleverschil

9

Voorzichtig

Evenwichtig

Optimistisch

Controleverschil
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Grondexploitaties: uitwerken woondeal om woningbouw te versnellen
Jaarverslag
Jaarrekening
WNT
SiSa

^ Interne beheersing

In de grafiek rechts “Ontwikkeling grondexploitaties” is het verloop in 2019
ten opzichte van 2018 zichtbaar gemaakt.
De boekwaarde van de grondexploitaties is in 2019 afgenomen.
Als tussentijdse winstneming is C0,5 miljoen verwerkt. De afname in de te
realiseren opbrengsten komt met name voort uit de projecten Zilverackers,
Kransackerdorp. In dit project zijn in 2019 voor C12,6 miljoen aan
opbrengsten gerealiseerd.
In het boekjaar 2019 is één nieuwe exploitatie geopend, namelijk The Village.
Daarnaast zijn geen exploitaties afgesloten in 2019.

Ontwikkeling risicoprofiel grondexploitaties (x f1mln)
250

2018

150

100

50

0

Ontwikkelingen

2019

200

II

Boekwaarde

Prognose resultaat

Nog te realiseren
opbrengsten

Nog te verwachten
kosten

Woningbouwversnelling

© Bijlagen

In maart 2019 heeft het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) samen met het
ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Noord-Brabant, de
zogenaamde SGE-Woondeal gesloten. Door het college is de aanpak
vastgesteld om de woningbouwproductie in Veldhoven te versnellen naar
2.000 woningen in de periode 2020-2024. Op basis van deze aanpak worden
keuzes gemaakt wanneer en welke projecten en initiatieven kunnen worden
gerealiseerd. De lopende woningbouwprojecten zijn ook aan de hand van
deze criteria beoordeeld op hun bijdrage aan de woningbouwversnelling.
De raad heeft hierbij goedgekeurd dat er C2,5 miljoen aanvullend
beschikbaar wordt gesteld om aanvullende capaciteit in te huren zodaLdę
versnelling vaart kan houden.
‘SS®

'vMM'
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Grondexploitaties: uitwerken woondeal om woningbouw te versnellen
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Gemeente Veldhoven kiest ervoor om verliezen direct in het resultaat te
verwerken

Habraken alleen gronden gereserveerd voor circulaire economie nog
uitgeefbaar

Gemeente Veldhoven kiest ervoor om verwachte verliezen direct in het
resultaat te verwerken; deze verwerkingswijze is toegestaan. Wanneer
projectresultaten gunstiger worden is het echter niet mogelijk een geboekt
verlies terug te nemen. Dit is wel mogelijk als verwachte verliezen in een
voorziening zouden worden opgenomen.

Habraken is een gemengd bedrijventerrein voor de huisvesting van lokale en
regionale bedrijven. In 2019 is nagenoeg alle nog uitgeefbare grond op
Habraken verkocht.

Op basis van de bijgestelde exploitaties is in 2019 C57.000 aan aanvullende
verliezen verwerkt.

Zilverackers, Kransackerdorp: basis voor de woningbouwversnelling
Deze BGE (bouwgrondexploitatie) bestaat uit het hoofddorp Huysackers met
daaromheen een krans van kleinere erven, buurtjes en gehuchten
(Kransackerdorp). De ontwikkelvisie Kransackerdorp is in 2018 vastgesteld
door de raad, waarin de realisatie van circa 1.250 woningen is opgenomen.
Bij de jaarrekening 2019 zijn de effecten van de ontwikkelvisie doorgerekend in
de exploitatieopzet. Ten opzichte van de jaarrekening 2018 laat dit een verschil
in eindewaarde zien van C3,4 miljoen negatief, met een uiteindelijke
eindwaarde van C 25,8 miljoen.
Zowel de BGE Huysackers als de BGE Kransackerdorp hebben hoge prioriteit
in het kader van de woningbouwversnelling. Daarnaast is op basis van de
analyses die uitgevoerd zijn de verwachting dat dit project binnen de
stikstofregels gerealiseerd kan worden, maar dat dit nog wel verder
onderbouwd moet worden. De totale looptijd van het project is langer dan
tien jaar. Derhalve zijn aanvullende maatregelen genomen om de risico’s op
basis van de lange looptijd te mitigeren, zoals het inrekeningen van de
opbrengst- en kostenstijgingen tot tien jaar.

In regionaal verband zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de
uitgeefbaarheid van bedrijventerrein. In 2020 worden de afspreken met de
regio geactualiseerd.
Een onderdeel van deze afspraken is, dat specifiek voor Habraken onderzoek
wordt gedaan naar de behoefte voor 15 hectare ten behoeve van circulaire
economie. Dit betreft een bewuste keuze van gemeente Veldhoven, en het
onderzoek naar de circulaire bedrijvigheid loopt nog. Voor de berekening van
de opbrengsten ten aanzien van deze grond is een evenwichtige prijs
ingerekend.
Het verschil in eindwaarde met de jaarrekening 2018 is C 1 miljoen negatief,
wat voornamelijk veroorzaakt wordt door meerkosten van archeologisch
onderzoek en hogere plankosten. De eindwaarde van dit project per
31 december 2019 is C 0,883 miljoen.
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Jaarverslag
Jaarrekening
WNT

Schattingen ruimtelijk domein zijn evenwichtig
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het college belangrijke schattingen.
We hebben de schattingen die het college heeft gemaakt bij het opstellen van
de jaarrekening 2019 beoordeeld.

Schatting

Beoordeling 2019

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

Toelichting

SiSa

^ Interne beheersing

Waardering materiële vaste
activa

Aan de wijze van afschrijven op materiële vaste activa ligt het activabeleid van de gemeente ten grondslag.
De gehanteerde afschrijvingspercentages blijken uit de grondslagen van de jaarrekening. De gehanteerde
afschrijvingspercentages zijn afgestemd op de economische levensduur van de materiële vaste activa en
daarmee aanvaardbaar..

Waardering vastgoed

We hebben de waardering van uw vastgoed beoordeeld. Wij concluderen dat de inschattingen van het
college ten aanzien van de waardering van het vastgoed evenwichtig tot stand zijn gekomen

Waardering grondexploitaties

Zie voor toelichting hier.

Juistheid en volledigheid
voorziening onderhoud

Wij hebben de onderhoudsvoorziening doorlopen en de onderbouwingen, met name de feítelijke lasten en
onderhoudsplannen, gecontroleerd. Hieruit komen geen bijzonderheden.

Juistheid en volledigheid
voorzieningen riolering/
afvalstoffenheffing

Conform BBV dienen gelden die via het tarief voor de afvalstoffenheffing zijn opgehaald ook in dit kader te
worden besteed, wat betekent dat eventuele overschotten op de tarieven in een voorziening moeten worden
gestort. In de controle van de voorziening riolering/ afvalstoffenheffing hebben wij geen bevindingen
geconstateerd.

Ontwikkelingen
© Bijlagen

Controleverschil

Voorzichtig

Evenwichtig

Optimistisch

Controleverschil
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De parameters voor de grondexploitaties zijn evenwichtig ingeschat

Jaarverslag
Jaarrekening
WNT

De waardering van uw grondexploitaties is voor een groot deel

kosten en opbrengsten. Aan deze schattingen liggen diverse

afhankelijk van schattingen. Om inzicht te krijgen in de financiële
risico’s stelt de gemeente exploitatieoverzichten op, de zogenaamde
jaarschijven, waarin een schatting is opgenomen van de te maken

parameters en uitgangspunten ten grondslag. Wij hebben de
gehanteerde uitgangspunten en parameters beoordeeld. In
onderstaande tabel zijn onze bevindingen weergegeven.

^ . ...
Schatting

O

Waarde in 2019 Beoordeling Beoordeling T
(2018)
2019
2018
Toelichting

SiSa

^ Interne beheersing

'

1,6/ (1,6/)

Gemeente Veldhoven hanteert een rekenrente van 1,607o voor 2019 en 1,4% voor
verdere jaren. Deze rente is bepaald op basis van de te betalen rente op vreemd
vermogen. Op basis van de inschattingen en de huidige marktrente kunnen wij ons
vinden in de gehanteerde rekenrente. De disconteringsvoet is op basis van de BBV
207o (2018: 207o).

2/ (2/)

Op basis van historische cijfers komt het gemiddelde langjarige
kostenstijgingspercentage op 207o uit, met een maximum van 10 jaar. De 207o sluit aan
met onze verwachting binnen de sector. Het blijft belangrijk om de verwachte
kostenstijgingen te monitoren en jaarlijks te actualiseren.

Opbrengstenstijging

2/ (2/)

Gemeente Veldhoven heeft 27 opbrengstenstijging voor de woningbouw verwerkt in
de exploitaties, met een maximum van tien jaar. Deze stijging sluit aan met de
verwachte opbrengsten van de kavels en met de verwachting van de externe
taxatieadviescommissie. Deze stijging ligt in lijn met de stijging die het landelijke
gemiddelde laat tot 2022 laat zien van 27.

Gehanteerde
programmering

N.v.t.

Door de woningbouwversnelling heeft het college een aanpak vastgesteld om de
woningbouwproductie in Veldhoven te versnellen naar 2.000 woningen in de perioį^
2020 - 2024.

Gehanteerde
rekenrente

Ontwikkelingen
© Bijlagen

Kostenstijging

Controleverschil

Voorzichtig

Evenwichtig

Optimistisch

Controleverschil
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Specifieke dossiers in de controle
Jaarverslag

Aanpassing rekenrente APPA voorziening

Rechtmatigheid van aanbestedingen

Jaarrekening

De pensioenvoorziening voor politieke ambtsdragers (APPA) wordt jaarlijks
herzien op basis van externe actuariële berekeningen. Landelijk zien wij een
forse daling in de rekenrente welke hierbij gehanteerd worden.
Voor gemeente Veldhoven resulteert deze aangepaste rekenrente in een
dotatie op de pensioenvoorziening van C 1,3 miljoen.

Er is een onrechtmatigheid bij het voldoen aan de Europese
aanbestedingsrichtlijnen geconstateerd van C254.000. Deze bevindingen heeft
betrekking op inhuur, waarbij het contract na enkele verlengingen boven de
Europese aanbestedingsgrens komt. Dit heeft geleid tot een
rechtmatigheidsfout die meeweegt in ons oordeel. Daarbij vragen wij uw
aandacht voor de gevolgde aanbestedingsprocedures bij inhuur en het
verlengen van contracten in de toekomst.

WNT
SiSa

^ Interne beheersing
Ontwikkelingen
© Bijlagen

Daarnaast vragen we uw aandacht voor de onderbouwing en dossiervorming
van gevolgde aanbestedingsprocedures. Het proces inzake de controle van
aanbestedingen kan worden verbeterd. Specifiek bevelen we aan dat de
primaire afdelingen en/of verbijzonderde controle een vaste opbouw van het
dossier met een checklist (topsheet) toevoegen waaruit overwegingen om te
komen tot een rechtmatige aanbesteding zichtbaar worden aangetoond in
aanvulling op de spendanalyse die de cluster bedrijfsvoering uitvoert.
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Schattingen domein bedrijfsvoering zijn evenwichtig
Jaarverslag
Jaarrekening

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

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

WNT
SiSa

^ Interne beheersing

Schatting

Beoordeling
2019

Commentaar

Waardering financiële
vaste activa

In de controle van de beoordeling van de waardering van de financiële
vaste activa hebben wij geen bevindingen geconstateerd.

Waardering
debiteuren en overige
uitzettingen

In de controle van de debiteuren en overige uitzettingen hebben wij geen
bevindingen geconstateerd.

Ontwikkelingen
© Bijlagen

Juistheid en
volledigheid overige
voorzieningen

9

Wij hebben de actuariële uitgangspunten van de APPA voorziening
getoetst en hierbij geen bijzonderheden geconstateerd.

Volledigheid
overlopende passiva
en overige schulden

9

In de controle van de overlopende passiva en overige schulden hebben
wij geen bevindingen geconstateerd.

Controleverschil

Voorzichtig

Evenwichtig

Optimistisch

Controleverschil
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Begrotingsrechtmatigheid is toegelicht in de jaarrekening
Jaarverslag
Jaarrekening
WNT
SiSa

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

Lasten
werkelijk
(x C1.000)

Overschrijding
ten opzichte
van begroting
(na wijziging)/
krediet
(x C1.000)

^ Interne beheersing
Ontwikkelingen
© Bijlagen

Onderstaand hebben wij de overschrijdingen opgenomen en weergegeven of
deze wel of niet meewegen in ons oordeel bij de jaarrekening.

Telt
overschrijdin
g mee voor
het oordeel?

Toelichting

0. Bestuur en ondersteuning

8.878

1.226

Nee

Hogere lasten door toevoeging pensioenvoorziening wethouders, door de
lagere rekenrente ultimo 2019.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

5.214

88

Nee

Incidenteel onderhoud nodig geweest vanwege droogte.

3. Economie

4.150

868

Nee

Betreffen de mutaties inzake de grondexploitaties inzake
bedrijventerreinen.

5. Sport, cultuur en recreatie

10.416

201

Nee

Hogere lasten veroorzaakt door stormschade.

8. Volkshuisvesting

16.842

661

Nee

Betreffen de mutaties inzake de grondexploitaties inzake woningbouw.

Overhead

10.605

295

Nee

Hogere lasten met betrekking tot automatisering
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Financiële positie solide; uitdagingen in de exploitatie hebben de aandacht
Jaarverslag
Jaarrekening
WNT
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Ontwikkelingen
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Ten opzichte van 2018 laten de netto schuldquotes een verbetering zien.
Dit komt met name doordat investeringen in 2019 zijn achtergebleven
waardoor het aantrekken van externe financiering niet noodzakelijk was.
Ten opzichte van het landelijk gemiddelde zijn de netto schuldquotes hoog.
Dit heeft ook een relatie met de grote omvang van de grondexploitaties ten
opzichte van het balanstotaal en de omvang van de solvabiliteit.

Kengetallen

De solvabiliteit blijft in 2019 2907o, dit is lager dan het landelijk gemiddelde.
Solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd
vermogen aan. Belangrijk bij de omvang van het eigen vermogen is de
koppeling met de weerstandsratio.
Het is aan de gemeenteraad om de belastingtarieven vast te stellen.
De gemeente heeft nog ruimte om de belastingen te kunnen verhogen om
financiële risico's af te dekken, zoals bij de begroting 2020 is gedaan.
De exploitatie staat met een structurele exploitatieruimte van 0yo onder druk.
De doorkijk naar de begroting 2020 laat een negatieve exploitatieruimte zien,
met een structureel tekort. Het doel daarbij is om met de begrote
ombuigingsmaatregelen het structurele begrote tekort van C1,6 miljoen, in
2021 terug te brengen naar een tekort van C586.000 en daarna om te buigen
naar een voordeel.

Gemeente
Veldhoven

Landelijk

2019

2018

2019*

2018

Netto schuldquote

113y0

120y0

680Zo

560Zo

Netto schuldquote gecorrigeerd

112y0

118y0

61y0

480Zo

Solvabiliteit

29yo

29yo

33yo

350Zo

Grondexploitaties

73yo

82yo

15y0

14y0

Belastingcapaciteit

83yo

79yo

102y0

102y0

Structurele exploitatieruimte

007o

507o

0,4607o

0,4607o

* op basis van de begroting 2019
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Risico’s in bepaling van de weerstandsratio zijn toegenomen in 2019
Jaarverslag
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In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de geïnventariseerde risico’s
uitgewerkt en afgezet tegen de weerstandscapaciteit. De gemeente
Veldhoven ziet als beschikbare weerstandscapaciteit de reserve benoemde
risico’s en de begrotingspost onvoorzien, dit om inzichtelijk te maken in
hoeverre risico’s opgevangen kunnen worden zonder het bestaand beleid
aan te passen.

I 70.087
2019
I 9.485

De totale risico-inventarisatie komt uit op 625,4 miljoen. Op basis van de
“kans x impact” komt het berekende schadevervolg uit op 69.5 miljoen.
In 2019 heeft de weerstandscapaciteit een omvang van C4.587.000.
De gehanteerde norm is dat de reserve benoemde risico in een bandbreedte
van 8207o - 14107o van de geïdentificeerde risico’s maal de geschatte impact
is. Op dit moment is de dekking 4807o en valt het buiten de ondergrens en
dient op basis van het interne beleid de reserve aangevuld te worden.
Deze aanvulling wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2020.

I 72.760
2018
I 4.265

De toename van de risico’s komt vooral door het in 2019 opnemen van het
risico voor de stikstofproblematiek Kempenbaan.
Doordat ervoor is gekozen om de reserve benoemde risico’s specifiek te
maken en te koppelen aan de risico-inventarisatie lijkt de weerstandsratio
laag. Als je de vergelijking maakt met de totale reservepositie geeft de
weerstandsratio een ander beeld. Hierbij adviseren wij inzichtelijk te maken
welke reserves je wil koppelen aan de risico-inventarisatie.
In de tabel hebben wij de totale reservepositie opgenomen als beschikbare
weerstandscapaciteit, omdat wanneer de risico’s zich voordoen het aan de
gemeenteraad is om te besluiten om de (bestemmings-)reserves anders in te
zetten.

I 68.727
2017
I 2.776

Weerstandscapaciteit (x 61.000)

m Risico's (x 61.000)

5iiiiiiiiiiiiiiii

detailbevindingen
jaarrekening
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cijfers en
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rechtmatigheid
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De realisatie ligt in lijn met de begroting; realisatie investeringskredieten blijft achter
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De bovenstaande tabel laat de procentuele afwijking zien tussen het
gerealiseerde saldo van baten en lasten voor mutaties in de reserves van
C2.672.000 negatief ten opzichte van het initieel begrote saldo van C3.247.000
negatief. In de begroting na wijzigingen was een realisatie van C2.726.000
negatief verwacht. Hiermee ligt de realisatie voor mutaties reserves in lijn met
de definitieve begroting.
De belangrijkste afwijkingen zijn:
^

Hogere lasten op taakveld 0.1 bestuur door toevoeging APPA voorziening
op basis van de lage rentestand. De hogere toevoeging is C1.317.000;

^

Voordeel op hoger ontvangen algemene uitkering van C596.000.

In de jaarrekening is bij de programma’s de voortgang in de realisatie van de
investeringskredieten opgenomen. Zoals gerapporteerd in de laatste
kwartaalrapportage blijft de realisatie van de investeringskredieten achter.
Om dit beter zichtbaar te maken, adviseren we een totaaloverzicht op te nemen
met een recapitulatie per programma, omdat nu het totale beeld niet
gemakkelijk uit de jaarrekening te halen is. In 2019 was een besteding van
C19,3 miljoen begroot, waarvan C15,9 miljoen is gerealiseerd.
Van het totaal van de begrote investeringen in 2019 schuiven de geplande
investeringen in de Kempenbaan door. Dit komt door de bestemmingsplan
procedures. Op basis van de uitspraak van de Raad van State is het
bestemmingsplan onherroepelijk geworden. In het najaar 2019 zijn met name
de verdere voorbereidingen met de opdrachtnemer uitgewerkt. Realisatie wordt
verwacht in 2020 en 2021. In totaal wordt C4,5 miljoen van geplande realisatie
in 2019 doorgeschoven.
............
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De bezoldiging van uw topfunctionarissen is juist verantwoord in de WNT-bijlage
Jaarverslag

WNT

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 aan topfunctionaris. Hun bezoldiging is juist en volledig
verantwoord in de bijlage WNT in uw jaarstukken.

SiSa

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

Jaarrekening

^ Interne beheersing
Ontwikkelingen
© Bijlagen

Bijlage Wet Normering Topinkomens (WNT)

Oo

U heeft twee topfunctionarissen verantwoord
in de jaarrekening 2019
Alle topfunctionarissen zijn in loondienst.
Gedurende het jaar hebben er geen
wijzigingen in topfunctionarissen
plaatsgevonden.

A

U heeft in 2019 geen ontslagvergoedingen
boven de WNT-grens uitgekeerd.

Met ingang van 2020 is in de WNT een aantal wijzigingen doorgevoerd
De belangrijkste wijzigingen zijn:
^

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

^

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

De controleverklaring bevat een paragraaf inzake overige
aangelegenheden over de anticumulatiebepaling WNT
Met ingang van 2018 gelden nieuwe WNT-regels voor de samenloop van
topfuncties bij verschillende WNT-instellingen. Deze anticumulatiebepalingen regelen dat de som van de bezoldigingen van iemand die
uitvoerende topfuncties uitoefent bij meerdere rechtspersonen of
instellingen, niet hoger mag zijn dan het van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum. In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben
wij geen controle uitgevoerd op de naleving van deze
anticumulatiebepalingen. Dit hebben wij in onze controleverklaring bij uw
jaarrekening in een paragraaf inzake overige aangelegenheden tot
uitdrukking gebracht.
6
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Geen bevindingen in de SiSa-bijlage
Jaarverslag
Jaarrekening
WNT
SiSa

^ Interne beheersing

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

C12.500 indien de omvangsbasis kleiner dan of gelijk is aan C125.000;

^

10^0 indien de omvangsbasis groter dan C125.000 en kleiner dan of gelijk is
aan C1.000.000;

^

C125.000 indien de omvangsbasis groter is dan C1.000.000.

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.

Ontwikkelingen
© Bijlagen
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Jaarverslag

Nr

Naam specifieke uitkering

Jaarrekening
WNT
SiSa

^ Interne beheersing
Ontwikkelingen

Totale fout of
onzekerheid per
specifieke uitkering

Totale omvang van de
fout of de onzekerheid

Toelichting
fout/onzekerheid

(in C)

D8

Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022
(OAB)

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

F10

Nota Ruimte Project Eindhoven Brainport

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69
Participatiewet gemeentedeel 2019

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

G3

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

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

H4

Specifieke uitkering Sport

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

© Bijlagen

o

De strekking van de verklaring bij de jaarrekening (inclusief de SiSa-bijlage) is goedkeurend inzake de getrouwheid en
rechtmatigheid.
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Kwaliteit van uw interne beheersing
Ŵ Uitkomsten controle
Interne beheersing

Wij hebben geen nieuwe tekortkomingen in de interne
beheersing geconstateerd.

Kwaliteit
We hebben een toelichting opgenomen op de status van de

Fraude en wet- en regelgeving

Ontwikkelingen

beheersing van uw processen.
Voor zover wij bevindingen hebben in de controle met
betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van uw

O Bijlagen

geautomatiseerde gegevensverwerking, melden wij die.
Wij hebben er geen specifiek onderzoek naar gedaan.
Bij onze controle is in dit opzicht niets naar voren gekomen.
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Kwaliteit
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Interne beheersing op orde, Veldhoven
werkt aan de doorontwikkeling
In onze rapportage boardletter van 9 januari 2020 hebben wij ons beeld
gegeven op de interne beheersing van uw gemeente. Onze belangrijkste
conclusie was dat de interne beheersing op orde is en dat Veldhoven werkt
aan de doorontwikkeling. In de tabel hiernaast hebben wij kort per proces
inzichtelijk gemaakt wat de status is van de interne beheersing.
Als doorontwikkeling in de interne beheersing adviseren wij een gemeente
brede risicoanalyse op te stellen en hier de aanwezige processen en
beheersmaatregelen aan te koppelen. Dit om vast te stellen of de risico’s
worden afgedekt en ter doorontwikkeling en digitaliseren van de processen.
De belangrijkste bevindingen voor 2019 zien toe op autorisatie en
toegangsbeheer op de applicaties Decade, Pims en GWS. Wij adviseren u te
onderzoeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit op te lossen, zodat
meer zekerheid verkregen kan worden uit geautomatiseerde controles en
werkstappen. Dit als impuls voor het verder digitaliseren van processen en
de doorontwikkeling van de informatievoorziening. In het overzicht met
bevindingen geven wij u hierover advies.
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Klik hier voor een toelichting op het lines of defence model.
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Interne beheersing

Wat is het lines of defence model?
Onze controleaanpak is naast het controleren van de jaarrekening gericht op het verbeteren van uw bedrijfsvoering inclusief digitalisering hiervan. In onze
controle hanteren wij daarvoor het ‘3 lines-of-defence' model. Dit model geeft handvatten om te beoordelen waar in de interne beheersing risico's worden
ondervangen
In de eerste lijn: in het primaire proces, onder verantwoordelijkheid van de proceseigenaar
In de tweede lijn: in de ondersteunende processen zoals financiën en control, waar checks and balances ingericht zijn om fouten te signaleren
In de derde lijn: in uw verbijzonderde interne controle achteraf.

o

Kwaliteit

e

Fraude en wet- en regelgeving

tfļ* Ontwikkelingen
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co

lijn

lijn

e

lijn

Lijnmanagement

Ondersteuning

Interne controle

Afdelingen

Bedrijfsvoering

Auditteam

Primair verantwoordelijk voor getrouwheid en
rechtmatigheid transacties binnen eigen processen

Ondersteunt de afdelingen bij de optimalisering van
de primaire processen

Verantwoordelijk voor kwalitatieve analyse en
toelichting P&C-producten

De administratie voert bij de verwerking een aantal
primaire controles uit op de 1e lijn

Voert interne controles uit op de getrouwheid en
rechtmatigheid van de financieel kritische
processen
Adviseert over verbetering in de 1e en 2e lijn

Adviseert (met audit team) preventieve interne
controlemaatregelen in het primaire proces

Adviseert preventieve interne controlemaatregelen
in het ondersteunende proces en de IT

Adviseert/klankbord om te komen tot een effectieve
en efficiënte controleaanpak

Geeft feedback om leesbaarheid/ informatiewaarde
P&C-documenten te verhogen

Geeft adviezen om effectiviteit control
werkzaamheden te vergroten

Maakt waar mogelijk gebruik van de werkzaamheden
van het audit team

Tl

O

e

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

Accountantsverslag
(5 Introductie
(T) Kernboodschappen

Update IT-omgeving
Ŵ Uitkomsten controle
Dóórontwikkeling IT dienstverlening in gang gezet

Kwaliteit
Fraude en wet- en regelgeving

Ontwikkelingen
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Gemeente Veldhoven beschouwt IT als kritisch ter ondersteuning van de
primaire bedrijfsprocessen en dienstverlening richting de burger. In 2019 is een
uitgebreide visie en strategie opgesteld ter doorontwikkeling van de ICT-functie
in de organisatie, deze is op 8 oktober 2019 vastgesteld door het college.
Uitgangspunt van de IT-strategie is het verder digitaliseren op een flexibele
manier waarbij rekening wordt gehouden met de benodigdheden van specifieke
afdelingen. Veldhoven is betrokken bij SamenOrganiseren (CommonGround),
hierbij positioneert Veldhoven zich als een ‘slimme volger’ waarbij goed
gekeken wordt bij welke projecten Veldhoven aanhaakt. Voor de specifieke
uitvoering wil de gemeente een uitvoeringsagenda opstellen waar de status en
voortgang van de verschillende projecten wordt gemonitord.
Daarnaast zien wij dat in het voorjaar 2020 stappen zijn gezet om de
IT-bevindingen zoals geconstateerd in het najaar 2019 en gerapporteerd in de
managementletter op te volgen. In het najaar 2020 zullen wij deze beoordelen
en hierover in de managementletter rapporteren.

9ii
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Fraude, omkoping en corruptie en naleving van wet- en regelgeving
Ŵ Uitkomsten controle
Verantwoordelijkheden van het management

Kwaliteit
Fraude en wet- en regelgeving

Ontwikkelingen
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De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en opsporen van
fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving berust bij degenen die
belast zijn met het bestuur van de gemeente en het management.
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.
Een beschrijving van onze doelstelling in dit verband vindt u hier.

Onze evaluatie van interne beheersing met betrekking tot
frauderisico's
Onze bevindingen met betrekking tot de interne beheersing betreffende
fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving vindt u hier.
Tijdens de controle van de jaarrekening 2019 zijn geen aanwijzingen van
fraude onder onze aandacht gekomen.
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Fraude, omkoping en corruptie en naleving van wet- en regelgeving
Ŵ Uitkomsten controle
Geen indicaties voor fraude, omkoping of corruptie geconstateerd.

Kwaliteit
Fraude en wet- en regelgeving

Ontwikkelingen
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Tijdens de controle van de jaarrekening 2019 zijn geen gevallen fraude,
omkoping of corruptie onder onze aandacht gekomen.
Op basis van onze frauderisicobeoordeling hebben wij de volgende
controlewerkzaamheden uitgevoerd:
^ Het uitvoeren van een risicoanalyse per proces waarin de drie kenmerken
van fraude: rationalisatie, druk en gelegenheid zijn afgezet tegen de kans
en de impact.
^ Frauderisico besproken met rekeningcommissie, college, directie.
^ We hebben beoordeeld of nevenfuncties van het college en de directie
aanleiding gaven tot een verhoogd risico.
^ We hebben beoordeeld of er signalen zijn voor een verhoogd risico op
fraude vanuit notulen, persberichten en andere (openbare) publicaties.
^ Wij hebben ongebruikelijke boekingen (boekingen buiten het normale
proces om) in uw administratie gecontroleerd.
^ Jaarlijks wordt in het kader van onvoorspelbaarheid een proces of
transactie nader geanalyseerd. Dit jaar hebben we specifiek gekeken naar
de onkostendeclaraties van het college.
^ Daarnaast hebben wij de aanbestedingen onder de Europese
aanbestedingsgrens nader getoetst op het voldoen aan de procedure en
de aanwezigheid van functiescheiding.
Uit bovenstaande werkzaamheden zijn geen indicaties gebleken voor fraude,
omkoping of corruptie.

10i
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Ontwikkelingen voor uw organisatie
Ŵ Uitkomsten controle
^ Interne beheersing

We hebben belangrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving
met de organisatie en auditcommissie/raad besproken.
Via onze rapportages brengen wij u onze observaties en
aanbevelingen over status en voorgang die u treft ten aanzien
van deze ontwikkelingen.

Speerpunten
Vooruitblik
Rechtmatigheidsverantwoording
Impact op de controle
Duurzaamheid

O Bijlagen
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Speerpunten van de raad
Ŵ Uitkomsten controle
^ Interne beheersing

In onze natuurlijke adviesrol dragen wij bij aan het verder versterken van de
kaderstellende en controlerende rol van de auditcommissie. Jaarlijks geeft de
auditcommissie ons een aantal speerpunten mee voor de controle.
Zie onderstaand voor de uitwerking van de speerpunten van 2019:

Uitwerking speerpunt 1: ontwikkel pad sociaal domein voor de
vaststelling van prestatielevering in de eigen procedures

Rechtmatigheidsverantwoording

In de paragraaf over de uitkomsten van de controle sociaal domein hebben
wij de geconstateerde bevindingen uitgewerkt. Hierbij zijn per bevinding de te
nemen maatregelen opgenomen om de bevindingen te voorkomen.

Impact op de controle

Uitwerking speerpunt 2: Inzicht borging inkoop in het primaire proces
gekoppeld aan mandaat en prestatielevering

Vooruitblik

Duurzaamheid

O Bijlagen

De belangrijkste aanknopingspunten in het primaire proces van inkopen en
de koppeling met prestatielevering zijn om op basis van een risicoanalyse op
de inkoopstroom de zichtbaarheid van de functiescheiding en de
documentatie van de prestatielevering in te richten. Met hierbij een duidelijke
instructie waar de autorisatie van de prestatielevering voor staat en welke
werkzaamheden hierbij worden verwacht.
Daarbij is het belangrijk dat de ontwikkeling van de contractadministratie
wordt doorgezet en wordt gekoppeld met verplichtingenadministratie en het
afletteren van de facturen, waardoor ook de functiescheiding zichtbaar wordt.
In 2020 wordt de inrichting van de contractadministratie doorgepakt.
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Vooruitblik ontwikkelingen voor gemeente Veldhoven
Ŵ Uitkomsten controle
^ Interne beheersing

Speerpunten

Nieuwe drempelbedragen voor Europees Aanbestedingen zijn
vastgesteld per 1 januari 2020
De nieuwe bedragen drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn
vastgesteld per 1 januari 2020 voor een periode voor 2 jaar.
De drempelbedragen zijn in vergelijking met 2019 verlaagd door de
Europese Commissie.
Voor werken geldt; C5.350.000 (nu C5.548.000)’;

Rechtmatigheidsverantwoording
Impact op de controle
Duurzaamheid

O Bijlagen

Voor leveringen en diensten geldt; C214.000 (nu C221.000).

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

Omgevingswet uitgesteld tot 2022.
Wij hebben u eerder geïnformeerd over de omgevingswet per 1 januari 2021.
In februari 2020 heeft de VNG een publicatie uitgebracht met de 'minimale
acties Omgevingswet'. Deze voorbereidingen moet u minimaal voor
1 januari 2021 hebben getroffen om op 1 januari 2021 te kunnen starten met
werken volgens de Omgevingswet. Begin april 2020 is duidelijk geworden dat
de invoering van de Omgevingswet minimaal is uitgesteld tot 1 januari 2022.
De voorbereidingen zijn met name juridisch van aard, maar ook hier zijn
inspanningen voor vereist. Daarnaast zijn er voorbereidingen noodzakelijk die
niet juridisch verplicht zijn maar wel vereist zijn vanuit bedrijfsmatig opzicht.
De gemeente Veldhoven werkt samen met de gemeenten Best en Waalre aan
de implementatie van de Omgevingswet. In 2019 hebben de gemeenten een
programma opgesteld, dat vanaf de zomer 2019 in uitvoering is. Uitgangspunt
is om de basis op orde te brengen om klaar te zijn voor de invoering van de
wet. Veldhoven werkt (met de andere twee gemeenten) hard door om goed
voorbereid te zijn voor de invoering van de wet.

De beheerplannen met de bijbehorende onderhoudsstrategie zijn in 2009 door
de gemeenteraad vastgesteld. Bij actualisatie van de daaropvolgende
beheerplannen is telkens uitgegaan van een gelijkblijvende
onderhoudsstrategie zoals vastgesteld door de raad. Bij de begroting 2020 is
de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen vastgesteld door de raad, waarbij in
2020 de beheerplannen VRI, Riool (vGRP), Groen en Wegen zijn
geactualiseerd. Wij adviseren na te gaan wat de impact van deze nieuwe
beheerplannen op mogelijk achterstallig onderhoud is.
13
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Speerpunten
Vooruitblik

Impact op de controle
Duurzaamheid
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Plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording gereed, nu doorpakken
Vanaf 2021 moet het college een rechtmatigheidsverantwoording afgeven, als
onderdeel van de jaarstukken. In onze eerdere rapportage hebben wij u
geadviseerd hier alvast op voor te sorteren, omdat dit aandacht en eventuele
wijzigingen vereist van uw organisatie.

Stappen

Jaar van
uitvoerin Status
g

Toelichting

Opstellen van aanpak

2020

Plan van aanpak is gereed

Ambitie bepalen

2020

Ambitie uitwerken op basis van
het plan van aanpak

Inventarisatie huidige stand
van zaken interne
beheersing

2020

Voorjaar 2020 gestart

Gemeente Veldhoven werkt aan de bewustwording van wat de
rechtmatigheidsverantwoording gaat betekenen voor de organisatie.
Daarnaast wordt ook nadrukkelijk stilgestaan bij het bepalen van de ambitie.

Tussenevaluatie (en
bijsturing)

2020

In te richten op basis van
inventarisatie

Gemeente Veldhoven hecht veel waarde aan de inrichting van de organisatie van
het 3 lines-of-defence model en wil de afdelingshoofden en
procesverantwoordelijken meenemen in de achtergrond van de
rechtmatigheidsverantwoording. Dat vinden wij een goede ontwikkeling.

Proefdraaien
rechtmatigheidsverantwoor
ding

Zo moet het college met de raad de grens bepalen waarboven het college
rechtmatigheidsfouten en onduidelijkheden specifiek moet gaan melden in de
verantwoording. Voor de bepaling van de hoogte is relevant welke informatiepositie
de raad wil hebben en welke inspanningen de organisatie moet leveren om die
informatie op te stellen en te onderbouwen (in de 1e en 2e lijn en door
verbijzonderde interne controle). Wij verwijzen voor meer toelichting naar de
BADO-notitie Rechtmatigheidsverantwoording.

Uitgangspunt van de gemeente Veldhoven is dat de rechtmatigheidsverantwoording
geen jaarlijkse activiteit moet zijn maar een sluitstuk van een continuproces van:
^ Risicomanagement
^ (Verbijzonderde)interne controles
^ Verbeterinitiatieven
^ Monitoring
Op 2 juni is een strategische collegebespreking gepland over de
rechtmatigheidsverantwoording. Hierin wordt het college meegenomen over de
formulering van de opdracht, de stand van zaken en de keuzes die gemaakt moeten
worden voor de inrichting van de rechtmatigheidsverantwoording. Hierin worden de
bestuurlijke denkrichtingen opgehaald om vervolgens aan de raad te kunnen
voorleggen.

Te bepalen op welke
onderdelen Veldhoven gaat
proefdraaien.

2020

Nog niet opgepakt

Onderhanden

Opgepakt en op
schema

14

Accountantsverslag
Introductie
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Impact van diverse interne ontwikkelingen op onze controle 2020

Uitkomsten controle
Interne beheersing

Binnen uw eigen gemeente zijn diverse ontwikkelingen die van invloed zijn op
onze controle. We hebben deze aan de hand van het controleplan 2019 met u
besproken. Hieronder lichten wij de status en voortgang van de belangrijkste
ontwikkelingen toe:

Speerpunten
Vooruitblik

Wijziging

O Bijlagen

Impact

Status t.o.v.
controleplan

Rechtmatigheidsverantwoording

Duurzaamheid

Voortgang

1

Structurele
meerjarenbegroting

Is verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-2023. Tevens hebben wij een toelichting
opgenomen in de analyse van de financiële positie.

2

Werken aan centrale
contractenbank

Wordt opgepakt vanuit de inrichting van de verplichtingenadministratie in 2020.

3

Uitwerking van gewijzigde
kaderstelling
grondexploitatie
Zilverackers en de
woondeal

Verwerkt en voor de toelichting zie de paragraaf grondexploitaties in dit verslag.

4

Digitalisering van
werkprocessen in
combinatie met IT
processen

Wordt opgepakt vanuit de doorontwikkeling IT. Voor de ontwikkeling van de interne beheersing
is meegenomen in de samenvatting van de boardletter.
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Duurzaamheid
Ŵ Uitkomsten controle
^ Interne beheersing

Speerpunten
Vooruitblik
Rechtmatigheidsverantwoording
Impact op de controle

O Bijlagen

De sustainable development goals (SDG’s) die de VN in 2015
vaststelde, zijn gericht op de oplossing van de meest urgente mondiale
problemen. Die doelstellingen moeten helpen ‘de wereld te verbeteren’
en de agenda voor duurzame ontwikkeling tot 2030 vaststellen.
Voor meer informatie zie ook site van de VNG.
De VNG heeft alle Nederlandse gemeenten uitgenodigd om zich aan te
sluiten bij haar ‘Gemeente4GlobalGoals’ campagne. Want een
belangrijke rol in het behalen van deze duurzame doelstellingen is
weggelegd voor gemeenten. De beschikbare opties voor gemeenten
bieden zowel kansen als bedreigingen. Een goede meting van
gevolgen en goede, betrouwbare interne en externe informatie
voorziening inzake doelstellingen en de realisatie ervan, dragen bij aan
beter bewustzijn en meer gerichte actie.
Gemeente Veldhoven sluit aan bij de uitwerking van de Global Goals.
Op 18 juli 2017 heeft het college vastgelegd dat aangesloten wordt bij
de Global Goals en de aandacht hierin vooral gaat naar
Duurzaamheid&Milieu, Smart City en armoedebestrijding. Het doel was
om deze mee te nemen in nieuw beleid, echter is dat niet altijd
zichtbaar.
Het specifieke werkprogramma leefomgevingskwaliteit is in 2019
afgelopen en inmiddels zijn de doelstellingen in de andere
programma’s opgenomen. De komende jaren is er geen structureel
budget beschikbaar naast de middelen van het Rijk voor het
vormgeven van de energietransitie. Dit staat echter nog niet vast vanuit
de taakstellingsdiscussie.
Op de volgende pagina zijn de SDG’s uitgewerkt volgens de lijnen om
in de bedrijfsvoering te verankeren.
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Duurzaamheid (vervolg)
Ŵ Uitkomsten controle
^ Interne beheersing

Speerpunten
Vooruitblik

SDG-bewustzijn

SDG-strategie en -implementatie

Vergroten van bewustzijn bij belangrijkste stakeholders in de organisatie over
de SDG’s om verdere integratie te bevorderen. Dit betreft zowel ‘tone at the
top’ als ‘bottom-up’. Het is absoluut noodzakelijk dat het college en de directie
de SDG’s onderschrijft en ondersteunt om uiteindelijk echte verankering te
bewerkstelligen. De zogenaamde ‘businesscase’ speelt hier een rol, zie ook de
hiervoor beschreven voordelen. Daarnaast is bewustzijn van de SDG’s van
onderaf vaak een belangrijke bron van innovatie en inspiratie.

Stel kansen en risico's vast en formuleer strategische doelstellingen voor de
geprioritiseerde SDG’s. Ontwikkel strategieën en applicaties die verder gaan
dan wat de gemeente al doet om voortgang te boeken bij de gestelde doelen.
Neem deze strategieën en applicaties op in (bestaande) processen, zodat het
voor elke werknemer duidelijk is wat de bijdrage is van zijn of haar dagelijkse
werkzaamheden.

Rechtmatigheidsverantwoording
Impact op de controle

O Bijlagen

Meting en verslaggeving SDG-effect
SDG-prioriteiten
Focus op SDG’s die nauw verband houden met de activiteiten en
beleidsdoelstellingen van de gemeente. Hierdoor blijft de inzet van een
gemeente voor de SDG’s gefocust en goed georganiseerd. Ga bij het
toekennen van prioriteiten aan SDG’s uit van het gezichtspunt van interne en
externe stakeholders en houd rekening met zowel positieve als negatieve
gevolgen.

Stel indicatoren op en verzamel gegevens om prestaties, voortgang en effect te
meten op het gebied van geprioritiseerde SDG’s. Betere informatie vergroot de
mogelijkheid van efficiënte toewijzing van mensen en middelen om een zo
effectief mogelijke bijdrage te leveren aan de SDG’s. Zie ook de publicaties
van GRI/UN Global Compact: ‘Business Reporting on the SDGs: An Analysis
of Goals and Targets’ en ‘Integrating the SDGs into Corporate Reporting: A
Practical Guide'.
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Bijlagen
Ŵ Uitkomsten controle
^ Interne beheersing

In de bijlagen hebben wij informatie opgenomen die wij vanuit
de controlestandaarden aan u moet melden.

rtļ* Ontwikkelingen
Bijlagen
Materialiteit
Communicatie
Verantwoordelijkheden
Onafhankelijkheid
Ontwikkelingen Accountancy
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De materialiteit is gedurende de controle stabiel gebleven
Ŵ Uitkomsten controle
^ Interne beheersing
v/1 Ontwikkelingen
i®

Materialiteit
Communicatie
Verantwoordelijkheden
Onafhankelijkheid
Ontwikkelingen Accountancy

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 materialiteit vastgesteld van f1.3 miljoen.
Materialiteit 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, in lijn zijn met de primitieve begroting waarop wij onze
initiële materialiteit hebben berekend, blijft de materialiteit f1,3 miljoen.

Goedkeuringstolerantie
(x f1.000)
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Fouten

Onzekerheden

■ Controleplan

1.273

3.819

■ Jaarrekening

1.292

3.876
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Update over onze communicatie met u
Ŵ Uitkomsten controle
^ Interne beheersing

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

rtļ* Ontwikkelingen

Vereiste communicatie grond van controlestandaarden

Materialiteit
Communicatie

Controleplan

Ontwikkelingen Accountancy

Accountantsverslag

Mededeling over de verantwoordelijkheden van de accountant.

0

Bevestiging van de onafhankelijkheid van PwC

0

0

De zaken die zijn aangemerkt als kernpunten van de controle

m

0

Eventuele significante tekortkomingen in de interne controle.

0

0

Eventuele ontdekte of vermoede fraude

0

0

Verantwoordelijkheden
Onafhankelijkheid

Rapportage
interimbevindingen

Niet-naleven van wet- en regelgeving
Schríftelijke 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 entiteit.
Beschrijving van de reikwijdte en timing van de controle, waaronder significante risico's

0

0
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Overzicht van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Ŵ Uitkomsten controle
Verantwoordelijkheden van het college en de raad voor de jaarrekening

Verantwoordelijkheid van de accountant

^ Interne beheersing
Het college is verantwoordelijk voor:

rtļ* Ontwikkelingen

^

^
^

Materialiteit
Communicatie
Verantwoordelijkheden
Onafhankelijkheid
Ontwikkelingen Accountancy

het opstellen en getrouw weergeven van de financiële positie in de
jaarrekening in overeenstemming met het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
rechtmatige totstandkoming van baten en lasten en balansmutaties; en voor
interne beheersingsmaatregelen die het college noodzakelijk acht om een
jaarrekening te kunnen opstellen en rechtmatige totstandkoming van
transactie mogelijk te maken, zonder afwijkingen van materieel belang door
fraude of fouten.

Onze verantwoordelijkheid is het plannen en uitvoeren van een
controleopdracht op een manier die ons in staat stelt om voldoende en
passende controle-informatie te krijgen voor de onderbouwing van ons oordeel.
Onze doelstellingen zijn het krijgen van redelijke zekerheid of de jaarrekening
als geheel geen onjuistheden van materieel belang bevat of die nu worden
veroorzaakt door fraude of door fouten, en het afgeven van een
controleverklaring waarin onze verklaring is opgenomen.
Voor een gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden verwijzen
wij u naar de bijlage bij onze controleverklaring.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college afwegen of de financiële
positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico’s vanuit de
reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen.
De raad is verantwoordelijk voor het toezicht op het proces van de financiële
verslaggeving door de gemeente.

20

Accountantsverslag
Ē| Introductie
(T) Kernboodschappen
Ŵ Uitkomsten controle
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rtļ* Ontwikkelingen

Overzicht van verantwoordelijkheden met betrekking tot fraude en niet-naleving van wet
en regelgeving
De verantwoordelijkheden van het management en het college bestaan
uit:

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

^

^

^

^

Materialiteit
Communicatie

^

Verantwoordelijkheden

^

Onafhankelijkheid
Ontwikkelingen Accountancy

^

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 entiteit worden uitgevoerd conform
de bepalingen van wet- en regelgeving, inclusief het voldoen aan de wet- en
regelgeving waarin de vaststelling van de bedragen en de toelichtingen in de
jaarrekening wordt geregeld;
het onderzoeken van iedere vermeende of vermoede misstand die onder de
aandacht van het management wordt gebracht.

^

^

^
^

het versterken van een cultuur van integriteit en ethisch gedrag door middel
van actief toezicht;
het beoordelen van de vaststelling van frauderisico’s door het management
en niet-naleving van wet- en regelgeving, het nemen van passende
maatregelen en het zorgen voor een juiste tone at the top;
het waarborgen dat het seniormanagement en het college passende
maatregelen nemen om fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving te
ontmoedigen en te voorkomen, voor een betere bescherming van
investeerders, medewerkers en andere belanghebbenden;
het onderzoeken van iedere vermeende of vermoede misstand die onder de
aandacht van de raad wordt gebracht;
het aannemen van een kritische houding ten opzichte van het college op het
gebied van niet-gebruikelijke transacties met verbonden partijen.
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Onze doelstellingen met betrekking tot fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving
Ŵ Uitkomsten controle
^ Interne beheersing

rtļ* Ontwikkelingen

Materialiteit

De verantwoordelijkheid van de accountant bestaat uit:
^

^

^

Communicatie
Verantwoordelijkheden

^

Onafhankelijkheid

^

het plannen en uitvoeren van de controle om een redelijke zekerheid te
krijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat,
hetzij door fraude of door fouten;
het beoordelen of de programma’s en de interne beheersingsmaatregelen
van de entiteit, waarmee geïdentificeerde risico’s van materiële fouten als
gevolg van fraude en van niet-naleving van wet- en regelgeving worden
aangepakt, op de juiste wijze zijn opgezet en worden uitgevoerd;
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 seniormanagement 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.

Ontwikkelingen Accountancy
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Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd
Ŵ Uitkomsten controle
^ Interne beheersing

Wij hebben geen opdrachten uitgevoerd die onze onafhankelijkheid
bedreigen

rtļ* Ontwikkelingen

Wij hebben onze naleving van externe normen, ons wereldwijde
onafhankelijkheidsbeleid en het onafhankelijkheidsbeleid van gemeente
Veldhoven met betrekking tot onze dienstverlening in 2019 bewaakt en
bevestigen dat wij aan deze onafhankelijkheidsvereisten hebben voldaan en
voldoen.

Materialiteit
Communicatie
Verantwoordelijkheden
Onafhankelijkheid
Ontwikkelingen Accountancy

Accountantsverslag
Ē| Introductie
(T) Kernboodschappen
Ŵ Uitkomsten controle
^ Interne beheersing

rtļ* Ontwikkelingen

Materialiteit
Communicatie
Verantwoordelijkheden
Ontwikkelingen Accountancy

Ontwikkelingen Accountancy
Eind maart 2020 reageerde minister Hoekstra van Financiën namens het
Nederlandse kabinet in een brief aan de Tweede Kamer op de aanbevelingen uit
het eindrapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA); een
commissie die in opdracht van de minister zich richtte op de vraag op welke wijze
de wettelijke accountantscontrole duurzaam verbeterd kan worden.
In zijn reactie stelt de minister dat de accountancysector in de afgelopen jaren
duidelijk stappen heeft gezet om te zorgen voor een meer op kwaliteit gerichte
cultuur, maar dat de kwaliteitsverhoging nog onvoldoende gerealiseerd en
gewaarborgd is. De minister stelt dan ook dat hij met het door hem voorgestelde
pakket aan maatregelen inzet op een duurzame verhoging van de kwaliteit van de
accountancysector. De hele keten wordt hierin betrokken.

De meest relevante voorstellen voor u in het kort:
Kwartiermaker: De minister benoemt op korte termijn een kwartiermaker om druk
op de ketel te houden en de voortgang van de implementatie van de voorgestelde
maatregelen te bewaken. Verder ziet het kabinet een faciliterende rol voor de
kwartiermaker met betrekking tot inzet van nieuwe technologieën, forensische
experts, cultuurverandering en het inrichten van de opleiding.
Meer inzicht in de kwaliteit van de sector: De minister noemt het ‘cruciaal’ dat
kwaliteit beter inzichtelijk wordt. Daarom steunt hij de ontwikkeling van Audit
Quality Indicators (AQI’s), uniforme rapportage hierop van
accountantsorganisaties en het doen van meer wetenschappelijk onderzoek.
Waar nodig legt hij de verplichtingen ten aanzien van de AQI’s wettelijk vast.
Versterken van de keten: Om de gehele keten te versterken, moet volgens de
minister ook worden gekeken naar verbetermogelijkheden bij de gecontroleerde
organisatie. Daarom gaat hij onderzoeken of het beter tot uitdrukking brengen van
de verantwoordelijkheid van de gecontroleerde entiteit een kwaliteitsverhogend
effect heeft. Ook gaat hij onderzoeken hoe de communicatie tussen rvc en
aandeelhouders op het gebied van de wettelijke controle kan worden versterkt.
Voorbeelden van mogelijke wijzigingen zijn het introduceren van een verplichting
voor de rvc om in de aandeelhoudersvergadering toe te lichten hoe de selectie en
beoordeling van het functioneren van de accountant(sorganisatie) heeft

plaatsgevonden en het introduceren van een verplichting voor het bestuur van
een gecontroleerde entiteit om een zogenaamde in control statement af te geven.
Structuurmodellen: meer inzicht in, en praktijkervaring opdoen met, alternatieve
modellen. De minister zal de kwartiermaker opdracht geven onderzoek te doen
naar het joint audit-model, audit only-model en financial ringfencing.
Intermediair binnen bestaande wettelijke kaders: De minister neemt het advies
van de CTA over om te experimenteren met het intermediair model, binnen het
bestaande wettelijk kader. Hij zal de kwartiermaker de opdracht geven partijen te
vinden die bereid zijn via een intermediair hun accountantsorganisatie te
selecteren, waar nodig te ondersteunen bij het inrichten van de
intermediairfunctie, alsmede een systeem in te richten waarmee kan worden
geëvalueerd in hoeverre het inschakelen van een intermediair een
kwaliteitsverhogend effect heeft.
Termijn kantoorroulatie ongewijzigd: De minister gaat niet mee in het advies van
de CTA gebruik te maken van de lidstaatoptie in de EU Auditverordening om voor
langer dan tien jaar een opdracht door dezelfde accountant of organisatie te laten
uitvoeren. Hij baseert zich hierbij mede op de consultatiereacties op het
interim-rapport van de CTA waarin vrijwel alle respondenten hebben gewezen op
de positieve consequenties van de ‘frisse blik’ en op de risico’s van een zeer
langjarige verbintenis tussen accountantsorganisaties en gecontroleerde
onderneming.
Aanwijzingsbevoegdheid minister: De minister gaat onderzoeken wie als ultimum
remedium een accountantsorganisatie kan toewijzen aan een gecontroleerde
organisatie. Deze bevoegdheid wil hij niet beperken tot de oob’s, maar laten
gelden voor alle entiteiten waarbij een wettelijke controle moet worden verricht. Hij
gaat onderzoeken welk orgaan hiervoor het beste gepositioneerd is en wat de
eventuele juridische consequenties hiervan zijn.
Vervolgproces: De brief van het kabinet is de basis voor een debat in de
Tweede Kamer over de accountancysector dat vooralsnog gepland staat op
woensdag 22 april. Tijdens dat debat zal blijken in hoeverre de Tweede Kamer de
maatregelen van de minister steunt en dus welke maatregelen uiteindelijk worden
genomen.
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