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Wij hebben het genoegen ons accountantsverslag over het boekjaar 2007 aan u te 
presenteren. Dit verslag is uitgegeven conform het Besluit Accountantscontrole Provincies 
en Gemeenten (BAPG) en vat onze voornaamste bevindingen samen. 

In overeenstemming met de opdracht van raad hebben we de jaarrekening over het 
boekjaar 2007 gecontroleerd. Wij hebben een goedkeurende accountantsverklaring 
inzake getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven d.d. 20 mei 2008 bij de door het college 
van burgemeester en wethouders opgestelde jaarrekening 2007. De jaarrekening is 
opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies 
en Gemeenten (BBV) en toont een eigen vennegen van € 158.544.000, een balanstotaal 
van € 221.317.000 en een nog te bestemmen nadelig resultaat van € 4.494.461. 

Als de raad niet overgaat tot ongewijzigde vaststelling van de jaarrekening verzoeken wij 
u contact met ons op te nemen om verdere acties te bespreken. Een kopie van dit verslag 
hebben wij gezonden aan het college van burgemeester en wethouders. 

Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik u, het college en de ambtelijke 
medewerkers te bedanken voor de prettige samenwerking en uw constructieve houding 
tijdens onze controle. 

Hoogachtend, 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V 

H. Boshave RA 

PricewaterhouseCoopers Is de handetsnaam van onder meer de volgende vennoolschappen: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
(KvK 34180285), PrlcewaterhouseCoopers Belasllngadviseurs N.V. (KvK 34180284}, PricewalerhouseCoopersAdvlsory N.V. (KvK 
34180287) en PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Op diensten verleend door deze vennootschappen zijn Algemene 
Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakefijkheldsvoorwaardan zijn opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn 
gedeponeerd bi] de Kamer ven Koophandel te Amsterdam en ook In te zien op www.pwc.comfnl. 
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1. De belangrijkste boodschappen - onze top 1 0 

In dit rapport is een aantal bevindingen en opmerkingen opgenomen waarvan wij het belangrijk 
vinden dat u er kennis van neemt. De belangrijkste zijn: 

1. Op basis van de door ons uitgevoerde controle hebben wij een accountantsverklaring 
afgegeven met een goedkeurend oordeel in~ke getrouWheid én rechtmatigheid. 

2. Wij concluderen dat de interne beheersing van de gemeente van een voldoende tot goed 
niveau Is. De gemeentelijke organisatie hecht duidelijk belang aan een goede administratieve 
organisatie en interne beheersing. De interne beheersing van de relevante processen Is In de 
basis op orde. 

3. Met betrekking tot rechtmatigheld is in 2007 verder invulling gegeven aan structurele barging 
van rechtmatigheid in de reguliere processen. Hierdoor is de kwaliteit van de uitgevoerde 
werkzaamheden verder toegenomen. Aandachtspunten blijven centrale coördinatie van de 
interne controlewerkzaamheden en het uitvoeren van werkzaamheden conform het vooraf 
opgestelde interne controleplan. 

4. Met betrekking tot projectbureau Binnenstad geldt dat de opzet van aansturing en control op 
hoofdlijnen adequaat is. Nadere uitwerking van aandachtsgebieden als control en 
Informatievoorziening is op korte termijn nodig, alsmede het expliciet waarborgen dat de 
uitvoering van processen en projecten plaatsvindt conform de vastgestelde opzet. Acties en 
toezeggingen van het college aan de raad inzake rapport Metrum (voor zover van toepassing 
op ons speerpunt Binnenstad) lijken toereikend. In de loop van 2008 zal duidelijk worden hoe dit 
uitpakt op basis van nader onderzoek van onder meer Metrum. 

5. Op basis van de risico's zoals onderkend en gekwantificeerd in de paragraaf grondbeleid is de 
algemene reserve grondbedrijf € 7,8 miljoen te laag. Dat is een verslechtering van € 2, 7 miljoen 
ten opzichte van de jaarrekening 2006. 

6. In de jaarrekening laat programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling voor zowel de baten als de lasten 
een grote overschrijding zien ten opzichte van de begroting na wijziging. Dit wordt veroorzaakt 
doordat het grondbedrijf geen onderdeel uitmaakt van de reguliere begratingscyclus van de 
gemeente. Wij adviseren u het grondbedrijf te integreren in de begrotingscyclus. 

7. In 2007 is door de commissie BBV de hoofdlijnennotitie resultaatbestemmen uitgegeven die van 
toepassing is voor het boekjaar 2007. Op basis van onze werkzaamheden hebben wij 
vastgesteld dat de hoofdlijnennotitie juist is toegepast in de jaarrekening 2007. 

8. In de jaarverslaggeving is het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid van groot 
belang. In 2007 Is de basiskwaliteit van de jaarstukken onverminderd hoog. Qua opzet zijn de 
jaarstukken niet wezenlijk gewijzigd. Wel constateren wij in navolging van 2006 dat de financiële 
vertaling van gesignaleerde risico's in 2007 onvoldoende is gemaakt. Hierdoor is tot op heden 
niet te beoordelen of de weerstandscapaciteit toereikend is. Wij adviseren om - bij de verdere 
invoering van risicomanagement binnen de gemeente - op dit punt de jaarverslaggeving uit te 
breiden. 

9. Gemeente Nieuwegein is voor het opstellen van de jaarrekening in grote mate afhankelijk van 
de aanlevering van gegevens door derden (op het gebied van onderwijs, parkeren en 
sportinrichtingen Nieuwegein). Blijvende aandacht dient uit te gaan naar goede en duidelijke 
afspraken met alle betrokken partijen. 

10. Ten aanzien van de SISA-bijlage bij de jaarrekening hebben wij geen fouten of onzekerheden 
geconstateerd. Tevens hebben wij geen bevindingen gedaan die wij op basis van de 
uitgangspunten in de BAPG aan u dienen te rapporteren. 
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2. Accountantscontrole 

U hebt ons de volgende opdracht verstrekt 
In overeenstemming met de door u aan ons verstrekte opdracht, zoals vastgelegd in het 
controleprotocol en normenkader zoals op 1 november 2007 ter vaststelling aan de raad is 
aangeboden, hebben wij de jaarrekening 2007 van gemeente Nieuwegein gecontroleerd. Voor de 
reikwijdte van onze werkzaamheden ver.vijzen wij naar bijlage A. In deze bijlage vindt u ook de 
gehele tekst van onze accountantsverklaring. 

Een goedkeurend oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid 
Onder voorbehoud dat u de door het college opgestelde jaarrekening 2007 ongewijzigd vaststelt, 
hebben wij een accountantsverklaring d.d. 20 mei 2008 afgegeven bij de jaarrekening 2007 met 
een goedkeurend oordeel inzake getrouwheid én rechtmatigheid. 

De volgende controlebevindingen zijn te melden 
Voor onze controlewerkzaamheden hanteren wij de rapporterings- en goedkeuringatoleranties 
zoals opgenomen in uw controleprotocoL Hierin is opgenomen dat de accountant een 
goedkeurende verklaring afgeeft indien geconstateerde fouten minder zijn dan 1% (€ 1.680.000) en 
onzekerheden minder dan 3% (€ 5.040.000) van de totale werkelijke lasten in de jaarrekening. 

Getrouwheid 
Evenals in voorgaande jaren is een controle op getrouwheid van de jaarrekening van de gemeente 
Nieuwegein uitgevoerd. Op basis van de door ons uitgevoerde controle inzake getrouwheid 
hebben wij een tweetal (controle)bevindingen: 

Tekortkomingen/fouten 
Baten Qemeentefonds te laaQ verantwoord € 204.000 
Voorziening Integraal Huisvestingaplan Onderwijs (IHPO) te laag verantwoord 
op basis van voorlopig huisvestingaplan € 226.000 
Totaal tekortkomingen/fouten €430.000 
Onzekerheden 
Geen €0 
Totaal onzekerheden €0 

Ongesaldeerd is er tevens sprake van een tekortkoming van € 430.000. Dit is van belang voor 
rechtmatigheid. 

De omvang van deze bevindingen blijft ruim ander de hierboven genoemde tolerantie van 1% 
(€ 1.680.000).1n hoofdstuk4 gaan wij in op deze bevindingen. Hoewel de ongecorrigeerde 
verschillen niet materieel zijn, raden wij het college aan om in de toekomst alle verschillen te 
corrigeren. 

Rechtmatigheid 
De bevindingen uit onze controle naar de rechtmatigheid zijn: 

Tekortkominaenlfouten 
Hierboven gerapporteerde getrouwheidstekortkomingen zijn ook angesaldeerd 
als rechtmatigheidtekortkoming aan te merken €430.000 
WWB inkomensdeel (onrechtmatiQe verstrekkinaen) € 137.000 
Totaal tekortkominaen/fouten €567.000 
Onzekerheden 
Geen €0 
Totaal onzekerheden €0 

De omvang van deze bevindingen blijft onder de hierboven genoemde tolerantie van 1 %. In 
hoofdstuk 4 gaan wij in op deze bevindingen. 
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Geen tekortkomingen of onzekerheden inzake SISA 
In 2006 heeft de rijksoverheid haar besluitvorming rondom de AMvB Single lnformatlon/Single 
Audit voor specifieke uitkeringen afgerond (5\SA). Hiermee wordt beoogd het grote aantal 
specifieke uitkeringen van ministeries aan gemeenten en hiermee samenhangende afzonderlijke 
verantwoordingen te verminderen. Dit betekent dat de rijksoverheid voldoende heeft aan de 
jaarrekening van de gemeente Nieuwegein en er geen afzonderlijke verantwoording per specifieke 
uitkering wordt gevraagd. Daarvoor in de plaats wordt bij de jaarrekening een bijlage gevoegd 
waarin alleen de voor de rijksoverheid noodzakelijke verantwoordingsinformatie !Jer specifieke 
uitkering wordt opgenomen. 

Met ingang van 1 januari 2007 verstrekt SZJN geen specifieke SZW-uitkeringen meer aan 
samenwerkingsverbanden, -maar uitsluitend aan individuele gemeenten. Dit betekent ook dat 
uitsluitend individuele gemeenten zich in de toekomst- met ingang van het verantwoordingajaar 
2007 -zullen kunnen verantwoorden aan S'Z)N over de uitgaven en ontvangsten en over de 
rechtmatige besteding van deze uitkeringen, ook als er sprake is van een samenwerkingsverband 
op grond van de Wgr. 

Het aantal specifieke uitkeringen dat vla de S!SA afgerekend dient te worden is dit jaar verder 
toegenomen. Dit betekent ook voor de gemeente Nieuwegein dat er dit jaar meer regelingen 
verantwoord zijn In de SISA-bijlage. Dit jaar legt de gemeente verantwoording af over de volgende 
regelingen: 
> Regeling opvang asielzoekers 
> Wet Educatie Beroepsonderwijs niet G-31 
> Brede scholen/sportaccomodatles 
> Subsidieregeling sanering verkeerslawaai 
> Klimaatconvenant SANS 
> Regeling inburgering {nieuwkomers en oudkomers) 
> Investering stedelijke vernieuwing {ISV) 
> WWB 
> IOAW, IOAZ en Bbz 
> Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006 
> Wet Werkloosheidsvoorziening 
> Regeling buurt, onderwijs en sport {'BOS') 
> Experimenten Wmo 
> Specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg 

De controle van de SISA-bijlage heeft geen bevindingen aan het llcht gebracht (zie ook bijlage 8). 

Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 
Sinds 1 januari 2007 zijn de nieuwe 'Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheld van de 
accountanf van kracht. De regels zijn herschreven om te voldoen aan de eisen van de WT A en het 
BTA {Besluit toezicht accountantsorganisaties). Met de wijzigingen zijn de Nederlandse 
onafhankelijkheidsregels verder in lijn gebracht met de internationale (IFAC) onafhankelijkheids
regels. Deze veranderingen hebben echter geen significante invloed op de werkzaamheden die wij 
als accountants wel of niet mogen verrichten voor gemeente Nieuwegein. 

Wij waarborgen altijd actief onze onafhankelijkheid. Elke eventuele aanvraag tot extra 
controlewerkzaamheden wordt door ons getoetst aan de hand van de geldende 
onafhankelijkheidsregels en de met u gemaakte afspraken over onafhankelijkheid zoals 
opgenomen in onze overeenkomst met u. 

Wij hebben gedurende het jaar geen onafhankelijkheidsissues geconstateerd. Naast de controle 
van de jaarrekening 2007 en enkele subsidieverantwoordingen alsmede een beoordeling van de 
conceptnota van Kiezen voor de Toekomst, hebben wij als accountant in het boekjaar 2007 geen 
andere werkzaamheden verricht die onze onafhankelijke positie als accountant van de gemeente 
Nieuwegein kunnen beïnvloeden. 
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Wij hebben geen aanwijzingen voor fraude geconstateerd 
Oe primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden 
berust bij zowel uw college van burgemeester en wethouders als de raad. Het Is de 
verantwoordelijkheid van de accountant om het risico te beoordelen dat de jaarrekening als gevolg 
van fraude, onjuistheden of verduistering van activa afwijkingen van materieel belang zou kunnen 
bevatten. Met ingang van 1 oktober 2006 is de WTA, de Wet Toezicht Accountantsorganisaties, op 
ons van toepassing. Indien wij bij een wettelijke controle gegevens of informatie verkrijgen die een 
redelijk vermoeden rechtvaardigen dat sprake Is van fraude van materieel belang ten aanzien van 
de financiële verantwoording zijn wij, onder bepaalde omstandigheden, op grond van de WTA 
gehouden hiervan melding te doen bij de KLPD. 

Tijdens onze controle van de jaarrekening 2007 zijn ons geen aanwijzingen van fraude gebleken. 

Er is voldaan aan de Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen 
gefinancierde Topinkomens (WOPT) 
Op grond van de WOPT moeten beloningen, waaronder voorzieningen ten behoeve van 
toekomstige beloningen, zoals pensioen, en ontslaguitkeringen in de jaarrekening worden vermeld 
als deze de gemiddelde ministersbeloning {voor 2007 vastgesteld op € 169.000) te boven gaan. Bij 
onze controle hebben wij vastgesteld dat de WOPT wordt nageleefd door gemeente Nieuwegein. 
In de jaarrekening 2007 zijn geen meldingen opgenomen. 

Uit onze controle zijn geen ongebruikelijke transacties gebleken 
Vanaf 1 juni 2003 is de Wet melding ongebruikelijke transacties {Wet MOT') van toepassing op 
accountants. Indien er gedurende onze werkzaamheden aanwijzingen zijn van ongebruikelijke 
transacties (zoals bedoeld in de Wet MOT) zijn wij wettelijk verplicht deze te melden bij het 
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, zonder u hiervan in kennis te stellen (omdat dit bij wet is 
verboden). Ongebruikelijke transacties worden gedefinieerd als transacties die mogelijk te maken 
hebben met het witwassen van geld. De accountant is niet verplicht om dergelijke transacties te 
zoeken, maar als hij hiervan aanwijzingen krijgt gedurende de controle (bijvoorbeeld in geval van 
transacties die niet in overeenstemming lijken te zijn met de kernactiviteiten) dient hij actie te 
ondernemen. 
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3. De interne beheersing is toereikend 

Het algemene beeld van de interne beheersing is dat deze van 
voldoende tot goed niveau is 
Binnen het kader van uw controleopdracht fungeren wij voor het college en het management als 
klankbord voor onder meer het verbeteren van de interne beheersing. Over het algemeen kan de 
interne beheersing van gemeente Nieuwegein als voldoende tot goed worden gekwalificeerd om 
tot een getrouwe jaarrekening te kunnen komen. Wij hebben wel een aantal aandachtsgebieden 
geselecteerd waarop de interne beheersing verder ontwikkeld zou kunnen worden. 

Zijn er verbeteringen doorgevoerd? 
Zoals bekend zijn onze controlewerkzaamheden niet in de eerste plaats gericht op het constateren 
van onvolkomenheden in de interne beheersingssystemen. Derhalve mag niet worden verwacht 
dat onze werkzaamheden alle onvolkomenheden In die systemen aan het licht zullen brengen die 
bij een uitgebreider en gerichter onderzoek naar voren zouden kunnen komen. Wij hebben tijdens 
onze controle in 2007 geen fundamentele tekortkomingen geconstateerd die een belangrijk effect 
hebben op de jaarrekening 2007. 

Conform afspraak met directie en college hebben wij alle relevante gedetailleerde 
controlebevindingen in onze managementletter gerapporteerd na afronding van onze interim
controle. De interim-controle is vooral gericht op de kwaliteit van de interne beheersing, voor zover 
relevant voor de controle van de jaarrekening. Wij hebben onze bevindingen en aanbevelingen 
naar aanleiding van de interim-controle met management en directie besproken. Onze 
belangrijkste aanbevelingen zijn tevens separaat aan u gerapporteerd In onze boardletter. 

Intern wordt in het Controle-overleg concreet en actief invulling gegeven aan gesignaleerde 
aandachtspunten en aanbevelingen. De follow-up en afwikkeling van de hierin opgenomen 
aanbevelingen zullen wij ieder jaar nauwgezet blijven volgen, evenals de afwikkeling van onze 
aandachtspunten. 

Benchmark interne beheersing 
Wij hebben onze Binnenlands Bestuur benchmark interne beheersing uitgevoerd op uw interne 
beheersingssysteem. Het model is een momentopname en bedoeld om een globale indruk te 
geven van de interne beheersing en de mogelijke aandachtspunten op dit terrein. Deze gaan 
verder dan de noodzakelijke interne controleaspecten om de processen en de financiële 
verantwoording te waarborgen. Het gaat ook om organisatieontwikkeling, om aspecten die bij de 
meest toonaangevende gemeente horen. De uitkomsten mogen dan ook niet in directe relatie met 
de jaarrekeningcontrole gebracht worden. Een score geeft niet meteen een waardeoordeel maar 
wel een indicatie van het niveau van de organisatie. Hierna ziet u in een overzicht de score van 
Nieuwegein alsmede ter vergelijking de score van andere deelnemende gemeenten: 
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Binnenlands Bestuur Benchmark 

Treasury 

Inkomensoverdracht 

I• Waarde 2007 D Waarde 2006 D Bendimark 2007 Best In dass I 

Het beeld van Nieuwegein uit de benchmark is vrijwel onveranderd ten opzichte van 2006. Op 
enkele aspecten {belastingen, ICT, inkomensoverdracht) is licht hoger gescoord. 

Doelmatigheid: verantwoordelijkheid van het college en Rekenkamer 
In de Gemeentewet wordt het monitoren en beoordelen van het doelmatigheidsbeleid expliciet als 
gemeentelijke taak benoemd (voor het college van B&W en de Rekenkamercommissie). De 
accountant richt zich primair op 'getrouw beeld' en 'rechtmatigheid' van de jaarrekening. 

Doelmatigheidsonderzoeken college 
Op basis van de verordening ex artikel 213 a van de Gemeentewet dient het college van 
burgemeester en wethouders invulling te geven aan doelmatigheidsonderzoeken. In 2007 zijn 
project EDDIE (met name de servicelijn}, toetreding tot de gemeenschappelijke regeling RMN en 
beheer- en onderhoudsbudgetten van openbare ruimte ondeiWerp van onderzoek geweest. 

Wij hebben het college geadviseerd om in de paragraaf bedrijfsvoering de uitkomsten van de 
doelmatigheidsonderzoeken en voortgang van de implementatie van de aanbevelingen op te 
nemen. 

Rekenkamercommissie 
In 2007 zijn alle onde!Werpen conform het vooraf gestelde plan door de Rekenkamercommissie 
uitgevoerd. Zo zijn veiligheid in de binnenstad, jongerenontmoetingsplaatsen, onderhoud openbaar 
groen en verkeersmaalregelen in de wijken onderzocht. Wij hebben kennis genomen van de 
uitkomsten hiervan. 

Risico's en ( weerstands )vermogen kunnen beter met elkaar in verband 
worden gebracht 
Op grond van het BBV is een paragraaf weerstandsvermogen verplicht. De paragraaf 
weerstandsvermogen in de jaarrekening 2007 is gebaseerd op de doorontwikkelde paragraaf 
weerstandsvermogen van vorig jaar. De samenhang tussen risico's, weerstandsvermogen en 
reserves is hieronder opge~omen: 
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Conform vorig jaar zijn de bij de gemeente Nieuwegein geïdentificeerde risico's per programma 
toegelicht. Deze risico's betreffen onder andere algemene bedrijfsrisico's zoals 
garantieverplichtingen, ziekteverzuim en openeinderegelingen zoals leerlingenvervoer, Wvg en 
Wmo. 

De intern aanwezige weerstandscapaciteit wordt eveneens toegelicht. De weerstandscapaciteit 
bestaat globaal uit de algemene reserve ad € 49 miljoen, de bestemmingsreserves ad 
€ 110 miljoen en de onbenutte belastingcapaciteit van circa € 3 miljoen. Daartegenover staat een 
nog te bestemmen nadelig rekeningresultaat van € 4,5 miljoen. 

Doordat een financiële vertaling van opgesomde risico's ontbreekt, is het niet mogelijk na te gaan 
of de weerstandscapaciteit van de gemeente afdoende is om deze risico's af te dekken. Door een 
adequate onderbouwing van het benodigde weerstandsvermogen (periodiek actualiseren) wordt 
een goed beeld verkregen omtrent de aanwezige en de benodigde reserves en het 
weerstandsvermogen van gemeente Nieuwegein. Deze informatie kan worden meegenomen bij de 
invulling van het beleid van gemeente Nieuwegein in komende jaren. In 2007 heeft de gemeente 
een aanvang gemaakt met de uitwerking van risicomanagement binnen de gemeente. Dit zal in 
2008 en 2009 verder beslag krijgen, waarbij het project Binnenstad als eerste pilot is benoemd. 
Hiermee is inmiddels al een start gemaakt. Wij onderschrijven het belang hiervan, mede om 
daarmee de paragraaf weerstandsvermogen ook verder concreet te maken. 

Geen aandachtspunten ten aanzien van geautomatiseerde systemen 
Ingevolge artikel2:393.4 BW dient de accountant In zijn verslag aandacht te besteden aan de 
bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking in relatie tot de jaarrekeningcontrole. In deze context geven wij aan dat onze 
interim-controle geen bevindingen heeft opgeleverd die wij naar onze mening onder uw aandacht 
zouden moeten brengen. 

Voor de reikwijdte van onze werkzaamheden verwijzen wij naar Bijlage A. 
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4. Uw speerpunt nader bekeken: project 
Binnenstad 

Op basis van afstemming vooraf is een speerpunt benoemd in onze controle: project Binnenstad. In 
de boardletter is tussentijds al een eerste korte invulling hieraan gegeven. Hierbij-het-vervolg. In de 
afgelopen maanden hebben aanvullende besprekingen plaatsgevonden. HierbiJ ls-lngegaan o_p de 
opzet (op hoofdlijnen) van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het proj_ectbureau, mede 
ook in relatie tot de aansturing en control vanuit de sectoren. Naast de gevoerde gesprekken ·is ook 
de informatie uit het onderzoek van Metrum (voor zover van toepassing op dit speerpunt) 
meegenomen. 

Binnen gemeente Nieuwegein is sprake van een matrixorganisatie waarbij naast de bestaande 
sectoren ook het projectbureau Binnenstad actief is. Op de nodige deelgebieden en binnen veel 
projecten werken sectoren en het projectbureau samen. Dit stelt o.a. eisen aan het afbakenen van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden (kaders), gestructureerde Informatievoorziening en goede 
invulling van control en sturing. Hoofdlijn is dat projectbureau Binnenstad uitvoert en opdrachtnemer 
is. De sectordirecteuren dan wel de directeur grondbedrijf zijn eindverantwoordelijk richting college 
en zijn opdrachtgever voor projectbureau Binnenstad. Gebleken is dat binnen de organisatie niet bij 
alle betrokkenen helder zicht bestond op definitieve opzet en afspraken. In de afgelopen jaren zijn 
diverse documenten opgesteld. Logisch ook, gezien de doorontwikkeling van het projectbureau. Niet 
alle betrokkenen hadden scherp voor ogen wat de laatste stand van zaken was. Ook wordt 
aangegeven dat de werkwijze In 2007 naar alle waarschijnlijkheid nog niet op alle aspecten 
plaatsvindt conform de definitieve opzet. In de afgelopen maanden zijn wat dat betreft zaken sterk in 
ontwikkeling. De herijking van het project Binnenstad, het onderzoek van Metrum alsook onze 
aandacht gericht op het speerpunt hebben tot veel meer duidelijkheid en bewustwording geleid. 

Uit de gesprekken blijkt dat in de praktijk niet altijd een duidelijke scheidslijn aanwezig is tussen 
opdrachtgever/opdrachtnemer. Met name door de specifieke kennis van projectbureau Binnenstad 
en de wijze waarop specifieke aandachtspunten binnen Nieuwegein worden besproken/afgestemd. 
Nagegaan zal moeten worden in hoeverre het wenselijk is het onderscheid tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer aan te scherpen. Wellicht kan de huidige werkwijze zonder grote aanpassingen 
worden gecontinueerd en ligt de praktische oplossing in het beter vastleggen van formele 
besluitvorming op momenten dat sprake is van overgang van opdrachtgever naar opdrachtnemer. 

De in 2006 definitief opgestelde uitgangspunten worden intern ook nu nog als relevant en (op 
hoofdlijnen) toereikend beschouwd. Uit de besprekingen blijkt dat geen grote wijzigingen plaats 
hoeven te vinden. Die mening ondersteunen wij. Wel zijn wij van mening dat: 

ingaande 2008 de projecten en processen ook confarm de definitieve opzet moeten 
plaatsvinden en dat dit expliciet moet worden getoetst; 
op korte termijn nadere invulling moet worden gegeven aan aspecten die vooralsnog op 
hoofdlijnen zijn ingevuld. Dit betreft de invulling van praktische zaken zoals: 

wat is de benodigde opzet en frequentie van structurele informatievoorziening (met vaste, 
uniforme opzet) tussen sectordirecteuren - directeur projectbureau en tussen projectleiders -
directeur projectbureau; 
welke gestructureerde voortgangsinformatie per project (inhoudelijk/financieel) moet met 
welke frequentie (en door wie) warden aangeleverd aan projectleider- projectcontroller; 

Daarnaast moeten meer concrete afspraken worden gemaakt over controL Dit betreft: 
Control op projectbasis: wie geeft structureel invulling aan control ter ondersteuning van de 
projectmanager, maar die ook zorgt dat daar waar nodig tijdig (ad hoc) controlinformatie ook aan 
de directeur programmabureau dan wel de eindverantwoordelijke voor het totale budget binnen 
de gemeente wordt verstrekt; 
Cantral op niveau projectbureau Binnenstad/cantrollers sectoren/concemcontrol. Voorkomen 
van enerzijds overlappingen en anderzijds dat processen/projecten tussen wal en schip vallen. 
Helder en concreet vastgelegd en confarm de afspraken plaatsvinden. 

Naar aanleiding van het onderzoek van Metrum zijn naar onze mening goede afspraken gemaakt en 
door het college toezeggingen gedaan aan de raad. In de komende maanden zal hieraan een 
vervolg worden gegeven. Op dit moment kan daar aanvullend weinig aan worden toegevoegd. 
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5. Controlebevindingen 
Reserve grondbedrijf € 7,8 miljoen te laag op basis van ingeschatte risico's 
In de jaarrekening 2007 is een algemene reserve grondbedrijf van bijna € 18 miljoen opgenomen. 
In het voorstel tot resultaatbestemming van 2007 wordt het negatieve resultaat van het grondbedrijf 
van ruim € 8 miljoen ten laste van deze reserve gebracht. Op grond van de risicoanalyse in de 
paragraaf grondbeleid blijkt dat de risico's het resterende weerstandsvermogen van bijna 
€ 10 miljoen ruim € 7 miljoen overschrijden. Dit tekort is ruim € 2 migoen hoger dan in 2006. Gelet 
op de vele variabelen in de lopende grondexploitaties heeft de gemeente besloten geen 
aanvullende storting in de algemene reserve grondbedrijf te doen. Wij adviseren u naar aanleiding 
van de voorgenomen implementatie van een gemeentebreed risicomanagementsysteem In 2008 
en 2009 nader te beoordelen of een aanvullende storting in de algemene reserve grondbedrijf 
wenselijk of noodzakelijk is. 

Opbrengsten gemeentefonds € 204.000 te laag verantwoord 
De omvang van de opbrengsten vanuit het gemeentefonds is van vele basisgegevens afhankelijk. 
Veel van deze basisgegevens worden door de gemeente zelf aangeleverd aan het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Totdat gegevens definitief zijn vastgesteld door het CBS worden 
deze aangemerkt als voorlopige gegevens en kunnen eventuele wijzigingen hierin leiden tot een 
aanpassing van de uitkering uit het gemeentefonds. Bij onze controle hebben wij vastgesteld dat 
de gehanteerde WOZ-waarden in de uitkering uit het gemeentefonds afwijken van de definitieve 
WOZ-waarden uit de belastingadministratie van de gemeente. De wijziging van deze gegevens zal 
derhalve in 2008 leiden tot een aanpassing van de uitkering uit het gemeentefonds over 2007. Het 
effect hiervan bedraagt naar verwachting € 204.000 en is niet verwerkt in de jaarrekening 2007. 

Voorziening IHPO € 226.000 te laag 
Onder de voorzieningen Is de voorziening Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHPO) 
opgenomen van € 1,9 miljoen. Deze voorziening is op dit moment niet onderbouwd met een 
actueel huisvestingsprogramma. Wel staat er in 2008 een herijking van het huisvestings
programma gepland. Op basis van de nu beschikbare informatie blijkt dat in de periode 
2008 - 2017 de jaarlijkse netlolast (na aftrek van de bijdragen van de schoolbesturen) voor de 
gemeente € 677.000 bedraagt Op grond hiervan is de huidige voorziening € 226.000 te Jaag 
opgenomen. Wij wijzen u er verder op dat met ingang van 2008 de richUijnen voor onderbouwing 
van dergelijke voorzieningen zijn aangescherpt vanuit de commissie BBV. Vanaf boekjaar 2008 
dienen voorzieningen onderbouwd te zijn op basis van actuele onderhoud- en beheerplannen. Wij 
hebben het college verzocht in 2008 alle voorzieningen hierop nader te beoordelen. 

Onder de vooruitbetaalde kosten is een bedrag van € 457.000 opgenomen dat nog niet betaald is 
Tijdens onze controle van de vooruitbetaalde kasten hebben wij vastgesteld dat een bedrag van 
€ 457.000 nog niet betaald is. Hetzelfde bedrag is opgenomen onder de crediteuren als nog te 
betalen. Alhoewel dit geen invloed heeft op het resultaat, leidt dit tot presentatle van een te hoog 
balanstotaaL Wij adviseren het college in volgende jaren hier alert op te zijn. 

Grote mate van afhankelijkheid van informatie van derden bij het opstellen van de jaarrekening 
In de afgelopen jaren heeft de gemeente een aantal taken gedeeltelijk of geheel geprivatiseerd of 
ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling. Als voorbeeld noemen we de 
Bestuurscommissies PO en VO, Parkeerservice Nieuwegein NV en de NV Sportinrichtingen 
Nieuwegein. De gemeente is voor bepaalde gegevens in de jaarrekening afhankelijk van de 
informatie van genoemde partijen. Evenals in voorgaande jaren blijken deze partijen niet in alle 
gevallen in staat tijdig informatie aan te leveren. Hierdoor loopt de gemeente het risico dat het 
jaarrekeningtraject vertraging oploopt. Strakkere sturing hierop lijkt gewenst. Ook in komend jaar 
dient blijvende aandacht uit te gaan naar heldere afspraken met betrokken instellingen. 
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Bevindingen controle declaraties college en directie 
Op uw verzoek hebben wij de declaraties van het college en de directie gecontroleerd, waarbij de 
'Verordening vergoeding onkosten wethouders' uitgangspunt voor ons is geweest. Samengevat 
hebben wij hierbij de volgende bevindingen gedaan: 

In 3 gevallen is niet het voorgeschreven declaratieformulier gebruikt. 
In 3 gevallen is geen onderliggend bewijsstuk aanwezig. Het betreft hier In totaal een bedrag 
van € 17,50. 
In totaal is 360 kilometer gedeclareerd als 'diverse stadsritten' of 'in gemeente verreden'. Het 
zakelijk karakter van deze kilometers hebben Wij niet kunnen controleren. 

Wel merken wij op dat in bovengenoemde gevallen ons uit niets is gebleken dat genoemde 
declaraties in strijd zijn geweest met de verordening. 

In totaal is in 2007 voor € 9.482 aan onkosten uitbetaald aan college en directie. 
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6. Versiaggevingsbevindingen 

Het BBV is in 2007 aangepast, de waarderingsgrondslagen zijn hierop 
aangepast 
In 2007 is een zestal nieuwe notities gepubliceerd door de commissie BBV (Besluit Begroting en 
Verantwoording). In het verleden werkte de commissie met Vraag & antwoord rubrieken. Uit de 
praktijk is echter gebleken dat deze werkwijze beperkingen kent. Daarom gaat de commissie BBV 
voor onderwerpen waar veel vragen over binnenkomen richtlijnen publiceren waarin een meer 
integrale behandeling mogelijk is. De hoofdlijnennotitie inzake resultaatbestemming is voor 2007 
een belangrijke nieuwe richtlijn. In de jaarrekening 2007 is deze notitie juist toegepast. 

Met ingang van 2008 worden de overige notities door de gemeente Nieuwegein geïmplementeerd. 
Wij hebben hierover met de gemeente gecommuniceerd. Tevens hebben wij in onze 
managementletter 2007 hierover gerapporteerd. Dit betreft derhalve een aandachtspunt voor het 
boekjaar 2008. 

Wij kunnen ons vinden in de door het college gemaakte schattingen 
Enkele onderdelen van de rekening worden in belangrijke mate beïnvloed door schattingen van het 
management van de gemeente. Wij hebben deze managementschattingen geëvalueerd in het 
kader van de accountantscontrole. Het betreft met name: 

afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa; 
mogelijke afwaardering van materiële vaste activa; 
de bepaling van de eventueel benodigde voorziening voor oninbare activa, zoals debiteuren en 
verstrekte geldleningen; 
inschattingen inzake grondexploitaties en grondposities; 
de bepaling en onderbouwingen van de verplichtingen; 
de omvang en toereikendheid van voorzieningen. 

Wij hebben deze managementinschattingen geëvalueerd in het kader van de accountantscontro\e. 
Deze evaluatie heeft niet geleid tot voorstellen tot aanpassing van de gemaakte inschattingen. 

Het resultaat 2007 wordt beïnvloed door relatieve kleine afwijkingen 
De jaarrekening over 2007\aat een aantal bijzondere ontwikkelingen zien. In de navolgende 
paragrafen wordt nader ingegaan op deze ontwikkelingen en de door ons ingeschatte betekenis 
daarvan voor de bedrijfsvoering van gemeente Nieuwegein. 

Het resultaat over het jaar 2007 is als volgt samen te vatten: 

In de jaarrekening 2007 wordt op hoofdlijnen een inhoudelijke toelichting gegeven op het 
rekeningresultaat 2007. 

Kwaliteit toelichtingen en analyses per programma 
In 2007 is de inhoudelijke verantwoording van de programma's kwalitatiefverder doorontwikkeld. In 
de jaarrekening is een onderscheid gemaakt in de uitwerking van de toelfchtlng in de programma's 
enerzijds en de financiële analyse anderzijds. Hierdoor is de relatie tussen de kwantitatieve 
objectieve Indicatoren en de financiële gevolgen van het gevoerde beleid niet in één opslag 
zichtbaar. Formeel is deze aanpassing niet geheel conform de letter van het BBV. Wij zien (en 
ondersteunen) deze ontwikkeling echter wel in de praktijk, vanwege de toegevoegde waarde die dit 
biedt aan de raad als primaire gebruiker van de jaarverslaggeving. 
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Reserves en voorzieningen zijn adequaat toegelicht 

Reserves 

Mutaties in de reserves 
De commissie BBV heeft voor 2007 een nieuwe notitie inzake resultaatbestemming uitgevaardigd. 
Op hoofdlijnen wordt in deze notitie bepaald dat alle mutaties in de reserves door de raad 
goedgekeurd dienen te worden in het betreffende boekjaar. Uitzondering hierop zijn niet materiële 
bedragen met betrekking tot openeinderegelingen. De overschotten of tekorten dienen dan wel via 
een specifieke bestemmingsreserve verrekend te worden. 

Tijdens onze controle hebben wij vastgesteld dat alle mutaties in de reserve reeds in 2007 zijn 
goedgekeurd door de raad en dat hiermee voldaan wordt aan de hoofdlijnennotitie 
resultaatbestemmen. 

Voorzieningen 

Mutaties in voorzieningen 
Het BBV schrijft voor dat in de toelichting op de balans per voorziening de aard en reden alsmede 
de mutaties hierin toegelicht dienen te worden. In de toelichting op de balans is op hoofdlijnen de 
aard en reden van de voorzieningen toegelicht en worden de belangrijkste mutaties tekstueel 
toegelicht. Wij zijn van mening dat dit een verbetering is ten opzichte van 2006. 

De toelichting op de vaste schulden dient verder uitgebreid te worden 

In de balans dient aangegeven te worden van wat voor soort geldverstrekker de lening betrokken is 
Op grond van het BBV dient voor alle aangetrokken geldleningen met een rentetypische looptijd 
langer dan 1 jaartoegelicht te worden van welke geldverstrekker de lening verkregen is. Voor 
gemeente Nieuwegein geldt dat gelden aangetrokken is bij binnenlandse banken en binnenlandse 
verz!3keringsinstellingen. Wij adviseren het college dit in de jaarrekening 2008 te vermelden. 

In de toelichting op de balans dient de rentelast van alle vaste schulden voor het begrotingsjaar te 
worden vermeld 
Het BBV schrijft voor dat in de toelichting op de balans de rentelast van alle vaste schulden voor 
het begrotingsjaar wordt vermeld. In de paragraaf financiering Is opgenomen dat de rentelast voor 
2007 € 952.000 bedraagt. Wij adviseren het college in de jaarrekening 2008 de rentelast in de 
toelichting op de langlopende leningen te vermelden. 
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7. Rechtmatigheid 

Rechtmatigheid op koers, structurele waarborging is in 2007 verbeterd 

Conclusie 
Op basis van de interne waarborging van rechtmatigheid en onze controle daarop concluderen wij 
dat de interne toetsingswerkzaamheden ter horging van de naleving rechtmatigheld verder 
verankerd zijn in de organisatie. Een verbeterslag is in 2007 waarneembaar. 

Uit de intern uitgevoerde controles, onze controles en onze review op de intern uitgevoerde 
controles blijken geen omvangrijke tekortkomingen die van invloed zijn op ons oordeel. 

Normenkader en controleprocol geactualiseerd 
Door wijzigingen in de wet- en regelgeving dient het normenkader periodiek geactualiseerd te 
worden. In 2007 is bijvoorbeeld de Wmo ingevoerd. De wijzigingen zijn het raadsbesluit van 
1 november 2007 opgenomen. In dezelfde vergadering is het controleprotocol voor 2007 
vastgesteld. 

Interne controles zijn uitgevoerd en er zijn geen omvangrijke tekortkomingen geconstateerd. 
De gemeente heeft in 2007 een uitgebreid controleplan opgesteld om de kwaliteit en 
toereikendheid van de interne controles uit hoofde van rechtmatigheid te waarborgen. Verder zijn 
controles voor een deel al in het najaar van 2007 uitgevoerd. Wij hebben de eerste bevindingen 
in november doorgenomen. Eind 2007 en begin 2006 zijn vervolgens de verdere werkzaamheden 
uitgevoerd. Het tijdstip van de werkzaamheden is hiermee naar voren gehaald. Hieruit blijkt dat 
het proces en de interne waarborging is verbeterd. Wel hebben wij het college geadviseerd in 
2006 te proberen het tijdstip van de werkzaamheden zodanig naar voren te brengen zodat de 
nadruk van de werkzaamheden ligt in het lopende begrotingsjaar. 

Uit de interne controles blijken geen materiële financiële tekortkomingen. Wij hebben alle interne 
controles beoordeeld en komen op alle relevante onderdelen tot dezelfde conclusie. In het 
vervolg van deze paragraaf gaan wij verder in op de bevindingen van de audits. 

Centrale coördinatie interne controle kan verbeterd worden 
Door de omvang en structuur van de gemeente is ervoor gekozen een deel van de interne 
controles in de lijn uit te voeren, waarbij coördinatie bij de afdeling financiën ligt. Wij kunnen ons 
vinden in deze aanpak. Een dergelijke aanpak vereist echter wel dat centraal nagegaan moet 
worden of conform het controleplan de werkzaamheden zijn uitgevoerd en uitkomsten van de 
interne controle conform afspraken op een juiste wijze intern zijn beoordeeld en gescreend. Wij 
stellen vast dat deze monitoring verder kan worden aangescherpt. 

Niet in alle gevallen is het controleplan gevolgd 
In oktober 2007 is door de afdeling financiën een controleplan opgesteld voor de uitvoering van de 
interne controle rechtmatigheid. Hierin is per wet/regeling/verordening opgenomen welke 
deelwaarneming uitgevoerd wordt en welke elementen gecontroleerd dienen te worden. Wij 
hebben vastgesteld dat bij de uitvoering van de werkzaamheden niet in alle gevallen het 
controleplan gevolgd wordt. Zo is bij het proces subsidieverstrekking in het controleplan 
opgenomen dat alle subsidies> € 25.000 gecontroleerd worden, ter.vijl in werkelijkheid ook 
subsidies < € 25.000 gecontroleerd zijn. Wij constateren wel dat de uitkomsten van verrichte 
werkzaamheden ons voldàende zekerheid verschaffen ten aanzien van de betreffende processen. 
Wij hebben het eaJlege geadviseerd in de uitkomstenrapportage te motiveren waarom van het 
controleplan is af te wijken en indien gewenst het controleplan voor volgende jaren op deze 
onderdelen aan te passen. 
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Onrechtmatige verstrekkingen WWB~inkomensdeel van in totaal € 137.000 
Vanuit de interne controle is één onrechtmatige uitgave met betrekking tot het WWB~ 
inkomensdeel vastgesteld. Op basis van de verplichte extrapolatie is de fout circa € 137.000. Bij 
de verstrekking is anterecht geen rekening gehouden met een wijziging in de heffingskorting. Uit 
de overige interne controles sociale zaken kamen geen bijzanderheden naar voren. Wij kunnen 
ons hierin vinden. De geconstateerde fout is gerapporteerd in hoofdstuk 2. 

Gebruik van hardheidsclausule bij aanbestedingen en subsidieverstrekking leidt ertoe dat er geen 
materiële tekortkomingen met betrekking tot aanbestedingen en subsidies zijn 
In zowel het gemeentelijke Inkoop- en aanbestedingsbeleid als het gemeentelijke subSidiebeleid 
van de gemeente Nieuwegein zijn hardheidsclausules opgenomen waarmee het college 
gemotiveerd kan afwijken van hetgeen gesteld is in de betreffende verordening of nota. In 
navolging van 2006 hebben wij ~ hoewel in mindere mate - ook in 2007 geconstateerd dat op het 
gebied van aanbesteding en subsidieverstrekking geregeld gebruik wordt gemaakt van deze 
mogelijkheid. Hierdoor is de rechtmatigheid gewaarborgd, maar wordt afbreuk gedaan aan de 
basisgedachte van rechtmatigheid. Wij hebben het college geadviseerd slechts in 
uitzonderingsgevallen gemotiveerd van de hardheidsclausule gebruik te maken. 

Overige rechtmatigheidaspecten 
Op andere onderdelen die van belang zijn in het kader van de waarborging van rechtmatigheid door 
gemeente Nieuwegein hebben wij geen belangrijke tekortkomingen op het gebied van financiële 
beheersmaatregelen geconstateerd. Dit geldt ook ten aanzien van de begratingsrechtmatigheid 
(programma's en de personele kosten op totaalniveau), de specifieke verantwoordingen waarbij wij 
een afzonderlijke accountantsverklaring afgeven en Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O). 

Begratingscriterium 
Met betrekking tot het begratingscriterium geldt dat bij gemeente Nieuwegein enkele 
programmaoverschrijdingen (programma 1 Bestuur, samenleving en dienstverlening, programma 3 
Onderwijs, opvoeding en jeugd en programma 6 Ruimtelijke ordening) aan de orde zijn. Het college 
heeft in de toelichting op de programmarekening hierop een nadere toelichting gegeven. Indien de 
raad de jaarrekening vaststelt, worden de bestedingen alsnog geautoriseerd. 

Begratingscriterium in relatie tot grondexploitatie 
Binnen de gemeente Nieuwegein maakt de grondexploitatie geen onderdeel uit van de reguliere 
begratingscyclus van de gemeente. Deze wordt niet gedurende het begrotingsjaar in bijvoorbeeld de 
voor- en najaarsnota betrokken. Begratingswijzigingen en informatievoorziening aan de raad vindt 
alleen plaats middels de geheime rapportage 'financiële positie grondbedrijf per 1 januari van elk 
begrotingsjaar. Overige informatievoorziening is veelal ad~hoc op basis van actuele ontwikkelingen. 
Dit heeft tot gevolg datjaarlijks een relatief grote overschrijding van baten en lasten op het 
programma ruimtelijke ontwikkeling gerealiseerd wordt. Deze overschrijdingen volgen vaak uit 
herziening van uitgangspunten of herijking van exploitatleopzetten. Wij zijn van mening dat integratie 
van het grondbedrijf in de reguliere begratingscyclus van de gemeente een beter tussentijds inzicht 
geeft in de resultaten van het grondbedrijf en dat ook in het kader van begratingsrechtmatigheid de 
overschrijdingen op het programma ruimtelijke ordening grotendeels voorkomen kunnen worden. 

Misbruik en Oneigenlijk gebruik 
Ten aanzien van M&O geldt dat gemeente Nieuwegein niet expliciet een integraal M&O-beleid 
heeft. Wel zijn op de desbetreffende beleidsmatige onderdelen de relevante M&O-aspecten 
opgenomen in beleid en beheer. In de jaarrekening 2007 wordt hier ook op ingegaan. Vanuit onze 
controle van de jaarrekening en de controle van specifieke verantwoordingen hebben wij geen 
tekortkomingen op dit punt geconstateerd. 
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Bijlage A: Aard van de opdracht en 
accountantsverklaring 

Opdracht 
In overeenstemming met de door de gemeenteraad aan ons verstrekte opdracht, zoals vastgelegd 
in het door u opgestelde controleprotocol d.d. 1 november 2007, hebben wij de jaarrekening 2007 
van gemeente Nieuwegein gecontroleerd. 

De jaarrekening is de verantwoordelijkheld van het college van B&W. Wij hebben van het college 
van B&W een bevestiging bij de jaarrekening. Het is onze verantwoordelijkheid een 
accountantsverklaring inzake deze jaarrekening te verstrekken op basis van onze 
accountantscontrole. Wij hebben de controleopdracht uitgevoerd in overeenstemming met in 
Nederland van toepassing zijnde Richtlijnen voor de Accountantscontrole. 

Daarnaast zijn wij de verenigbaarheid met de jaarrekening nagegaan van de financiële en niet
financiële gegevens die bij de jaarrekening zijn gevoegd. Wij zijn daarbij in het bijzonder nagegaan 
of het Jaarverslag van het college verenigbaar is met de jaarrekening, zoals bedoeld in het Besluit 
Accountantscontrole Provincies en Gemeenten. Wij zijn verplicht in onze accountantsverklaring 
melding te maken van eventuele door ons geconstateerde tekortkomingen dienaangaande. 
Als gevolg van het toepassen van deelwaarnemingen en andere beperkingen die inherent zijn aan 
een controle, samen met de beperkingen die inherent zijn aan elke beheersingsmaatregel, bestaat 
een onvermijdbaar risico dat zelfs een onjuistheid van materieel belang onontdekt blijft. Wij hebben 
onze controle op dusdanige wijze ingericht dat wij redelijkerwijs kunnen verwachten dat materiële 
onjuistheden in de jaarrekening of de financiële administratie zijn ontdekt (daarbij inbegrepen 
materiële onjuistheden als gevolg van fraude, fouten en niet-naleving van wettelijke of andere 
voorschriften). Van ons onderzoek kan en mag echter niet worden verwacht dat het alle materiële 
onjuistheden, fraude, fouten of niet-naleving van wettelijke of andere voorschriften die zouden 
kunnen bestaan, aan het licht zal hebben gebracht. 

Onze bevindingen rapporteren wij primair aan de betrokkenen, aan het management en het 
college. In dit verslag hebben wij op bestuurlijke hoofdlijnen onze voor de raad belangrijkste 
bevindingen samengeval 

Soort accountantsverklaring 
Onder voorbehoud dat de door het college opgestelde jaarrekening 2007 ongewijzigd wordt 
aangenomen door de raad, hebben wij een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven over 
de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening 2007. Deze verklaring is gedateerd 
20 mei 2008. In deze jaarrekening worden de volgende kengetallen getoond: 

l> Balanstotaal 
l> Eigen vermogen 
l> Nog te bestemmen resultaat 

€221.317.000 
€ 158.544.000 
€ -/- 4.494.000 

De volledige tekst van onze accountantsverklaring is hierna opgenomen. 
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Accountantsverklaring 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2007 van gemeente Nieuwegein, bestaande 
uit de balans per 31 december 2007 en de programmarekening over 2007 met de toelichtingen, 
gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein is verantwoordelijk voor 
het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in 
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze 
verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa 
en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en 
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in 
overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen 
waaronder gemeentelijke verordeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het 
ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het 
opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa 
en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude offouten 
bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van 
aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de 
gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle, als bedoeld In artlke/213, tweede lid van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle 
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole 
provincies en gemeenten en het door de Raad vastgestelde controleprotocol. Dienovereenkomstig 
zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze 
controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 
dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is 
afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn 
beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw 
weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en Jasten als de activa en passiva, alsmede het 
voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een 
verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven 
omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de 
effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeente. 

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste 
grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het college van 
burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein heeft gemaakt, en een eva/uatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor 
onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door de gemeenteraad bij 
raadsbesluit van 1 november 2007 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
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Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeente Nieuwegein een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2007 als van de activa en passiva per 
31 december 2007 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten. 

Vooris zijn wij van oordeel dat de in deze jaa"ekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de 
van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. 

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften enlof voorschriften van regelgevende 
instanties 

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel213 lid 3 onder de Gemeentewet melden wij 
dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Samenvatting controlebevindingen 
Tijdens onze controlewerkzaamheden maken wij gebruik van de rapporterings- en 
goedkeuringstoleranties zoals opgenomen in het Besluit Accountantscontrole Provincies en 
Gemeenten voor de accountantscontrole op de jaarrekening en de interne controle van gemeente 
Nieuwegein. Hierin is opgenomen dat de accountant een goedkeurende verklaring afgeeft indien 
de geconstateerde fouten minder zijn dan 1% en de onzekerheden minder zijn dan 3% van de 
totale lasten. 

Impact op getrouwheidsoordee/ 
Het totaal van de geconstateerde fouten en onzekerheden in de getrouwheidscontrole is lager dan 
de controletolerantie van 1% die van kracht Is voor fouten en 3% voor onzekerheden inzake 
getrouwheid voor de jaarrekening 2007. Hoewel de totale impact binnen de gehanteerde 
materialiteitsgrenzen valt, adviseren wij het college bekende fouten altijd direct te corrigeren. Per 
saldo resteert € 430.000 aan ongecorrigeerde fouten. 

Impact op rechtmatigheidoordeel 
Het totaal van de geconstateerde fouten bedraagt € 567.000. Dit betreft de engesaldeerde 
getrouwheidtekortkomingen. Het totaal van de geconstateerde fouten en onzekerheden in de 
rechtmatigheidcontrole is lager dan de controletolerantie van 1% die van kracht is voor voor fouten 
en 3% voor onzekerheden inzake getrouwheid voor de jaarrekening 2007. Daarom is een 
goedkeurende verklaring afgegeven. 
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Bijlage B: Single lnformation, Single Audit 

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 bijlage 
inzake SISA bij de jaarrekening 2007 van gemeente Nieuwegein. Onze werkzaamheden hebben 
gevarieerd tussen het beoordelen van de interne beheersing en het uitvoeren van detailcontroles. 
In de bijlage bij de jaarrekening zijn twee typen indicatoren opgenomen: 

1. Indicatoren {bedragen en andere kwantitatieve gegevens, veelal prestatie-indicatoren), die 
van invloed zijn op de financiële vaststelling; 

2. Indicatoren, zonder invloed op de financiële vaststelling. 

Voor de eerste indicator geldt dat er een relatie is tussen de jaarrekening en de bijlage. Wel 
kunnen er verschillen ontstaan tussen bijlage en jaarrekening (bijvoorbeeld kasstelsel ten opzichte 
van baten- en lastenstelsel), omdat voor de indicatoren In de bijlage de wet- en regelgeving per 
specifieke uitkering leidend is. Wij hebben op deze indicatoren een reguliere 
rechtmatigheldcontrole uitgevoerd en indien speelflek gevraagd is de deugdelijke totstandkoming 
van de indicator beoordeeld. De tweede indicator heeft normaliter geen directe relatie met de 
provinciale jaarrekening. Deze indicatoren zijn noodzakelijk voor het departementale jaarverslag. 
Bij deze indicatoren hebben wij alleen de deugdelijke totstandkoming van de indicator beoordeeld. 

Voor de bevindingen uit ons controle gelden op grond van het Besluit Accountantscontrole 
Provincies en Gemeenten (BAPG) zwaardere rapportagetoleranties dan voor andere onderdelen 
van de reguliere jaarrekening. 

In dit verslag van bevindingen hebben wij per specifieke uitkering fouten en onzekerheden, boven 
een vastgestelde financiële grens, opgenomen voor zover deze niet door de gemeente zijn 
gecorrigeerd. De financiële grens is afhankelijk gesteld van de omvangsbasis van de regeling. De 
omvangsbasis wordt gebaseerd op de gevraagde indicator. Bij een gevraagde indicator van 
~bestedingen gedurende het jaar" wordt de omvangsbasis bijvoorbeeld gevormd door de 
bestedingen in de regeling. De financiële grens is per specifieke uitkering: 

€ 10.000 indien de omvangsbasis kleiner dan of gelijk is aan € 100.000; 
10% indien de omvangsbasis groter dan € 100.000 en kleiner dan of gelijk aan € 1.000.000 is; 
€ 100.000 indien de omvangsbasis groter dan € 1.000.000 is. 

De rapporteringtolerantie heeft geen consequenties voor de omvang en aard van de controle van 
specifieke uitkeringen. Het gaat alleen om het rapporteren van de waargenomen fouten en 
onzekerheden voortkomende uit de accountantscontrole. 

Op basis van de nota verwachtingen accountantscontrole uitgegeven door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken rapporteren wij middels de volgende voorgeschreven tabel de geconstateerde 
fouten of onzekerheden per regeling: 
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