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Rapport van feitelijke bevindingen Onderzoek kosten het -
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Geachte heer Nijkamp,

Hierbij zenden wij u twee ingebonden exemplaren van ons Rapport van feitelijke bevindingen
Onderzoek kosten het “Huis van Deventer”.

Tevens ontvangt u, ten behoeve van mogelijke interne verspreiding, een los exemplaar
hiervan.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn tot het geven van een nadere
toelichting graag bereid.

Hoogachtend,

Deloitte Accountants B.V.

Ons kenmerk

31 126 16320/l00094rapO9ns

Uw kenmerk

Op alle contractuele relaties van Deloitte zijn de algemene voorwaarden van Deloitte, welke zijn
gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder aktenummer
84/2004 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in bet handeisregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu
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1. Inleiding

Het project “Huis van Deventer” is politiek bestuurlijk beeindigd. Recentelijk is door het college
van burgemeester en wethouders de verantwoording opgesteld in het kader van de financiële
afwilckeling van dit project.

In de raad zijn hierover enkele vragen gesteld en deze zijn door het college inmiddels
beantwoord.

Zoals door de auditcommissie aangegeven blijft er een bepaalde “mis” bestaan in de financiële
eindafwikkeling. U heeft ons gevraagd een nader onderzoek te verrichten waarvan de
voorwaarden zijn vastgelegd in onze opdrachtbevestiging van 3 december 2009.

2. Opdrachtformulering

2.1 Vraagstelling

U heeft ons gevraagd een nader onderzoek in te stellen naar de financiële afwikkeling van het
“Huis van Deventer” waarbij het “Kostenoverzicht project huisvesting” als basis voor ons
onderzoek fungeert. In dit overzicht zijn de kosten van 2006 tot en met 2009 opgenomen van het
“Huis van Deventer”, gespecificeerd naar ‘kostencategorie’.

1. Hoe zijn de kosten van het “Huis van Deventer” nader te specificeren? Hierbij dient rekening
te worden gehouden met:
a. Kostencategorie gespecificeerd naar tijdvak;
b. Fase van het project (voorbereidingskosten en athechtingskosten).

2. Zijn de verantwoorde kosten juist (zijn er gédn kosten voor andere projecten verantwoord
onder het “Huis van Deventer”) en volledig opgenomen (zit er niets meer in de “pijp-lijn”)?

3. Zijn de verantwoorde kosten in hoofdlijnen rechtrnatig (rechtmatigheidstoets alleen op
vastgestelde kredieten en inteme / exteme aanbestedingsrichtlijnen)?

2.2 Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden

Wij hebben de opdracht uitgevoerd en over de uitkomsten gerapporteerd in overeenstemming
met de Controle- en overige standaarden (COS) 4400 ‘Opdrachten tot het verrichten van
overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie’ en de
Verordening Gedragscode.

De aard van de beschreven uit te voeren werkzaantheden houdt in dat op de genoemde financiële
informatie geen accountantscontrole is toegepast, terwiji tevens geen beoordelingsopdracht is
uitgevoerd. Eén en ander impliceert dat aan onze rapportage geen zekerheid met betrekking tot
de getrouwheid van dit cijfermateriaal kan worden ontleend.
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Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat, indien wij aanvullende werkzaamheden zouden
hebben verricht of een controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht
andere onderwerpen aan het licht zouden kunnen zijn gebracht die voor u mogelijk van belang
zouden kunnen zijn.

Dit rapport is uitsluitend voor uw organisatie bestemd en het rapport of delen daaruit mag/mogen
niet voor een ander dod worden gebruikt of zonder onze voorafgaande toestemming aan derden
ter beschilddng worden gesteld.

3. Verrichte werkzaamheden

Terzake van de opdracht hebben wij de volgende werkzaamheden verricht.

1. Wij hebben kennisgenomen van de door de gemeente Deventer in dit kader aangeleverde
relevante informatie.

2. Wij hebben de aangeleverde informatie in relatie tot elkaar beoordeeld en de kosten van het
“Huis van Deventer” nader gespecificeerd.

3. Wij hebben de verantwoorde kosten afgezet tegen de hiermee samenhangende maatregelen
van administratieve organisatie en interne beheersing aismede de geldende wet- en
regelgeving.

4. Wij hebben het college van burgemeester en wethouders gevraagd om in een brief te
bevestigen dat alle gevraagde en relevante informatie ten behoeve van ons onderzoek aan ons
ter beschikking is gesteld.

4. Uitkomsten van de verrichte werkzaamheden I feitelijke bevindingen

4.1 Nadere specificatie van de kosten

De kosten van het project “Huis van Deventer” laten zich als volgt nader specificeren, waarbij
onderscheid is aangebracht in kostensoort, tijdvak en voorbereidingskosten (V) en
athechtingskosten (A):

2006 2007 2008 2009 totaal
V V V V A

Procesbegeleiciing interne uren 290.059 162.052 31 3.307 99.870 121 .320 986.608
Procesbegeleiding externe uren 1.088.858 23.768 490.555 388.854 64.284 2.056.319
Honorarium (architect /
constructeurs) 74.575 622.634 402.214 214.869 1.314.292
Archeologisch onderzoek 64.043 312.828 84.223 84.620 545.714
Omleggen kabels en leidingen 407.366 49.401 456.767
Bodemsanering 181 78.039 65.186 -15.495 127.911
Rente 68.297 122.267 183.496 374.060

1.409.937

TOTAAL PROJECTKOSTEN 1.586.013 1.321.588 1.544.133 1.009.464 400.473 5.861.671
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Af:
reeds gedekt t.I.v. de reserve 68.297 122.267 190.564

TOTAAL AF TE WAARDEREN 1.517.716 1.199.321 1.544.133 1.009.464 400.473 5.671.107

De totale voorbereidingskosten bedragen : € 5.46 1.198
De totale afhechtingskosten bedragen : € 400.473

4.2 Juistheid en volledigheid van de verantwoorde kosten

Juistheid

Middels een factuurcontrole, waarbij wij vanuit de financiële administratie a-select diverse
verantwoorde kosten hebben afgestemd met de onderliggende facturen, hebben wij vastgesteld
dat de op het project “Huis van Deventer” verantwoorde kosten juist zijn. Dat wil zeggen dat de
kosten die zijn verantwoord ook daadwerkelijk betrekking hebben op het project “Huis van
Deventer” en dat géén (materiële) kosten van andere projecten zijn verantwoord.

Vo11edhheid

Het project “Huis van Deventer” is financieel administratief en organisatorisch afgesloten. Er
kunnen géén kosten meer geboekt worden ten laste van het project “Huis van Deventer”. Het
college van burgemeester en wethouders heeft een bevestiging afgegeven inzake de volledigheid
van de kosten. De verantwoorde kosten zoals weergegeven onder paragraaf 4.1. zijn derhalve
volledig.

4.3 Rechtmatigheid van de verantwoorde kosten

De rechtmatigheid van de verantwoorde kosten heeft betrekking op het voorwaardencriterium en
het begrotingscriterium.

Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de nadere eisen die worden gesteld bij de
uitvoering van de financiële beheershandeling. Concreet wordt hierbij de vraag gesteld of bij de
aanbesteding van de werken I diensten is voldaan aan bijvoorbeeld interne en Europese
aanbestedingregels?

Door middel van onderzoek van de onderliggende dossiers, waarbij wij vanuit de
projectadministratie a-select diverse gunningen / aanbestedingen hebben afgestemd met de
onderliggende contracten, hebben wij vastgesteld dat de op het project “Huis van Deventer”
verantwoorde kosten voldoen aan het voorwaardencriterium.
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Berotin2scriterium

Het begrotingscriterium heeft betrekking op de passendheid binnen het kader van de
geautoriseerde begroting. Concreet wordt hierbij de vraag gesteld of de uitgaven ook zijn
afgedekt door een geldig besluit van de raad?

In het kader van het begrotingscriterium zijn door de raad de volgende relevante besluiten
genomen.

Datum raads- Omschrijving / onderwerp Bedrag
besluitlvergadering
1 1 januari 2006 Uitgangspunten n financiële kaders nieuwbouv € 55.900.000

huisvesting en bibliotheek
23 april 2008 Voorbereidingskrediet 2008 € 1.000.000
27 augustus 2008 Vaststelling zomerrapportage 2008, aanvulling € 500.000

voorbereidingskrediet
5 november 2008 Investering begroting 2009 € 23.750.000
27 mei 2009 Vaststelling jaarrekening 2008, overheveling restant € 140.000

krediet 2008 naar 2009
8 april 2009 Aanvulling onderzoeksopdracht € 50.000
9 september 2009 Vaststelling zomerrapportage 2009, € 250.000

overbruggingskrediet
2 december 2009 Vaststelling najaarsrapportage 2009, stopzetten en € 5.680.000

financieel afwikkelen Huis van Deventer

De raad heeft bij aanvang van het project ingestemd met een investeringskader van € 55,9
miljoen. Binnen dat investeringskader zijn de volgende kredieten aangevraagd.

In 2008 is in totaal € 1.500.000 als voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

In de begroting 2009 is voor de investering in de nieuwbouw stadskantoor en bibliotheek gemeld
dat hiervoor, binnen de bruto investering van € 55.900.000, een bedrag van € 23.750.000 voor
het jaar 2009 noodzakelijk is. De begroting is door de raad vastgesteld.

Bij de jaarrekening 2008 is besloten het restant van het krediet 2008 ad € 140.000 over te
hevelen naar 2009.

In april 2009 is € 50.000 krediet beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een onathankelijk
onderzoek (second opinion) naar de cijfers I kostenopstelling van het “Huis van Deventer”.

In de zomerrapportage 2009 is gemeld dat het realiseren van het project hoogst onwaarschijnlijk
is. Besloten is tot een overbruggingskrediet van € 250.000.
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In de najaarsrapportage 2009 is het stopzetten van het “Huis van Deventer” aangekondigd. De

totale kosten bedroegen volgens de informatie van dat moment € 5.870.000. Hiervan waren de
rentekosten 2007 en 2008 reeds afgedekt (totaal € 190.000). De nog te dekken boekwaarde
bedraagt daarmee € 5.680.000. Hiervan is besloten € 5.000.000 ten laste te brengen van de
egalisatiereserve en het restant ten laste van de reserve huisvesting.

In de kadernota rechtmatigheid 2009 van het Platform Rechtmatigheid, is met betrekking tot het
aspect begrotingsrechtmatigheid het volgende ‘stramien’ gedefinieerd:

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de Onrechtmatig, Onrechtmatig,
volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend: maar kit niet en telt mee

mee voor het voor het
oordeel oordeel

1. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen X
binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in
geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld
de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer
geInterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening)
was gedefinieerd.
2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, X
maar waarbij de accountant ondubb&zinnig vaststelt dat die ten
onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte
kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al
wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing
ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken
met de raad.
3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden X
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld
via subsidies of kostendekkende omzet.
4. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak X
blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de
jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.
5. Kostenoverschrijdingen die worcien gecompenseerd door extra X
inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van
deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen
6. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als
onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij
nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een
toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal
hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieversehiven bij de uitleg
van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het Iicht
komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidgevolgen voor dat
verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen
dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden
weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het opende jaar.
- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar
- geconstateerd na verantwoordingsjaar x

x
L Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen)
waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere
afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de
volgende jaren.
- jaar van investeren
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren
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Ten aanzien van het accountantsoordeel met betrekking tot rechtmatigheid zijn de volgende
aspecten van toepassing voor het “Huis van Deventer” (nummers verwijzen naar de hiervoor
opgenomen tabel), waarbij de daarbij genoemde overwegingen gelden:

1. De verantwoorde kosten met betrekking tot het”Huis van Deventer” passen binnen het
beleid (uitgangspunten en financiële kaders).
Er zijn voorstellen tot begrotingsaanpassingen ingediend.

2. Er zijn geen kostenoverschrijdingen waarvan wij ondubbelziimig hebben vastgesteld
dat die niet tijdig zijn gesignaleerd.

6. Er is géén sprake van kostenoverschrijdingen die strijdig zijn met wet- en regelgeving.
Tevens is in de naj aarsnota 2009 voldoende informatie verstrekt over de financiële
effecten van het stopzetten van het project “Huis van Deventer”.

7. Er is géén sprake van kostenoverschrijdingen die via hogere afschrijvings- en
financieringslasten zichtbaar worden.

Samenvattend stellen wij op basis van onze feitelijke bevindingen vast dat de verantwoorde
kosten ad € 5.861.671 in het kader van de financiële rechtmatigheid voor wat betreft de
onderdelen begrotingsrechtmatigheid en het voorwaardencriterium rechtmatig zijn verantwoord.

5. Ter afsluiting

In deze rapportage hebben wij u versiag uitgebracht van de bevindingen naar aanleiding van ons
onderzoek naar de kosten van het “Huis van Deventer”. Onze werkzaamheden zijn verricht
conform onze opdrachtbevestiging van 3 december 2009.

Ons rapport van feitelijke bevindingen is op 20 januari 2010 ter reactie voorgelegd aan de leden
van de auditcommissie. Vanuit deze afstemming zijn géén wijzigingen meer aangebracht in ons
rapport.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd en zijn graag bereid de
inhoud van deze rapportage nader toe te lichten. U kunt hiervoor contact opnemen met
ondergetekende of de heer drs. E.M.M. van de Pol RA AA.

Hoogachtend,

Deloitte Accountants B .V.


