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Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u het rapport van bevindingen accountantscontrole 2010 in tweevoud
ingebonden. Tevens ontvangt u hierbij een los exemplaar voor interne verspreiding.

Deze rapportage is besproken met de portefeuillehouder financiën en een ambtelijke delegatie
van uw organisatie. Tevens zullen wij onze rapportage in de vergadering van de auditcommissie
van 18 mei 2011 toelichten en bespreken.

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

Hoogachtend,

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte
Nederland, november 2010’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837
van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.
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1. Samenvatting

In dit rapport van bevindingen doen wij versiag van de uitkomsten van ons onderzoek naar het
getrouwe beeld en de rechtmatige totstandkoming van lasten en baten en balansmutaties van de
jaarrekening 2010. In hoofdstuk 2 gaan wij nader in op de scope en reikwijdte van onze
accountantscontrole.

B ij deze j aarrekening hebben wij een goedkeurende controleverkiaring verstrekt zowel ten
aanzien van het getrouwe beeld als de financiële rechtmatigheid. In hoofdstuk 3 van dit rapport
geven wij een nadere toelichting op onze controleverkiaring. Hierbij zullen wij zowel ingaan op
de doorgevoerde financiële correcties in de concept-jaarrekening als de resterende fouten en
onzekerheden in dejaarrekening 2010.

In paragraaf 4 geven wij in een samenvattende vorm onze bevindingen weer naar aanleiding van
onze tussentij dse controle over 2010. Wij concluderen dat uw gemeente voor wat betreft de
interne financiële beheersing is gegroeid en daarmee in de basis in voldoende mate “in control”
is. Op een aantal belangrijke onderdelen is nog de nodige verbetering te realiseren. Belangrijke
verbeterpunten zijn: doorontwikkelen risicomanagement, doorgroeien bewustwording nut en
noodzaak interne beheersing in de lijn en het kwalitatief doorontwikkelen van het systeem van
verbijzonderde inteme controles.

De kwaliteit van hetjaarverslag 2010 is verder verbeterd en voldoet naar onze mening in
voldoende mate aan de daaraan gestelde voorschriften. Ter verdere versterking van de
informatiewaarde van het jaarverslag hebben wij in paragraaf 5.3 een tweetal verbeterpunten
opgenomen.

In hoofdstuk 6 rapporteren wij u over het resultaat 2010 en geven wij inzicht in de
resultaatontwikkeling van uw gemeente over dejaren 2008 — 2010. Wij concluderen daarbij dat
de j aarresultaten een dalende tendens vertonen.

Het belang van het grondbedrijf binnen de gemeente Deventer is daarbij relatief groot. Daarom
hebben wij apart aandacht besteed aan het grondbedrijf en de ontwikkelingen die we daarin
signaleren in hoofdstuk 7. De financiële positie van het grondbedrijf staat onder druk en is als
zorgelijk te kwalificeren. In het bijzonder vragen wij uw specifieke aandacht voor het complex
Linderveld/Deventer NO.

Wij hebben uitgebreid stilgestaan bij de financiële structuur c.q. positie van uw gemeente (zie
hoofdstuk 8). Dit hebben wij gedaan aan de hand van een aantal belangrijke financiële
verhoudingscijfers. Samenvattend stellen wij vast dat de financiële positie van uw gemeente de
afgelopen jaren enorm is verslechterd. Zoals u zelf al stelt, is de aanwezige weerstandscapaciteit
uitermate mager in relatie tot de benodigde weerstandscapaciteit.
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Daarbij komt nog dat ook uw gemeente de komende jaren flunk zal moeten bezuinigen als gevoig
van dalende rijksbudgetten. Een andere belangrijke risicofactor, die niet expliciet wordt benoemd
en becijferd in uw jaarverslag 2010, vormt de toenemende kans op financiële risico’s vanuit de
diverse verbonden partijen waar uw gemeente in participeert en financieel verantwoordelijk voor
is. Alles in ogenschouw nemende is de financiële positie van uw gemeente zorgelijk te noemen.
Ret college is zich hiervan bewust en heeft aangegeven in de voorj aarsnota 2011 met
maatregelen c.q. voorstellen te komen om de weerstandscapaciteit te versterken.

Het is voor uw gemeente van groot belang de financiële positie de komende tijd nauwlettend te
bewaken zodat tijdig afwijkingen kunnen worden gesignaleerd en hierop adequaat kan worden
bijgestuurd c.q. maatregelen kunnen worden getroffen.
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2. Onze opdracht en rol als accountant

2.1 Opdrachtverstrekking

Wij hebben van u de opdracht gekregen om dejaarrekening 2010 van de gemeente Deventer te
controleren. De accenten voor de controle 2010 zijn op 22 september 2010 besproken met de
leden van de auditcommissie. De uitgangspunten, reikwijdte en accenten van de
jaarrekeningcontrole 2010 zijn vastgelegd in de getekende opdrachtbevestiging d.d. 28 oktober
2010.

2.2 Van Accountantsverklaring naar Controleverkiaring

Vanaf 15 december 2010 is de naamgeving van de ‘Accountantsverklaring’ gewijzigd in
‘Controleverkiaring van de onathankelijke accountant’. Dit sluit aan bij de aard van de opdracht
van de accountant: het geven van een onathankelijk oordeel over de jaarrekening als resultaat
van de controle. Hierdoor is een meer herkenbaar onderscheid ontstaan met de
beoordelingsopdracht en samenstelopdracht die ook door accountants worden uitgevoerd.

De controleverkiaring van de accountant is ingebed in de in Nederland voor accountants
geldende controlestandaarden (NV COS). Onder invloed van internationale aanpassingen in
regelgeving is ook de inhoud van de controleverkiaring op onderdelen verduidelijkt.

In de standaardtekst van de controleverkiaring meldt de accountant meer expliciet dan voorheen
de aangelegenheden die naar de mening van de accountant relevant kunnen zijn voor de
gebruiker. Denk daarbij aan:
• Het benoemen van afwijkingen van materieel belang met betrekking tot de toelichting in de

controleverkiaring.
• Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen: expliciete opmerking of

j aarverslag in overeenstemming met de wet is opgesteld en of door wet vereiste gegevens zijn
toegevoegd. Een voorbeeld is het opnemen van bestuurdersbezoldiging en het opnemen van
zogenoemde WOPT-meldingen.

2.3 Onafliankelijkheid is gewaarborgd

De voorschriften in het kader van onaffiankelijkheid zijn binnen de beroepsorganisatie van
accountants (NBA) opgenomen in de ‘Nadere Voorschriften inzake onafhankelijkheid van de
openbaar accountant’ (hierna NVO) en vormen een belangrijk onderdeel van het ‘normenkader’
waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de NVO is binnen de organisatie van
Deloitte ingebed.

Op basis van onze toetsing aan het ‘normenkader’ concluderen wij dat onze onafhankelijkheid
als certificerend accountant bij uw gemeente in 2010 voldoende is gewaarborgd.
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2.4 Geen aanwijzingen van fraude

Van de accountant wordt op grond van de regels van de beroepsorganisatie (NBA) een
professioneel kritische houding verwacht ten aanzien van afwijkingen van materieel belang als
gevoig van fraude in de jaarrekening. Ter invulling van deze professioneel kritische houding zal
de accountant een inschatting moeten maken van de frauderisico’ s, zich een beeld moeten
vormen van de maatregelen van interne beheersing die de organisatie heeft getroffen om
mogelijke fraudes van materieel belang te voorkomen en moeten bezien of deze maatregelen
effectief zijn.

Wanneer sprake is van een aanwijzing voor fraude dan zal de accountant dit moeten
communiceren met, athankelijk van de aard van de fraude, de direct leidinggevende, de directie
en, in sommige gevallen (fraude in de top van de organisatie) en wanneer onvoldoende
herstelwerkzaamheden worden ondernomen, met de toezichthouder.

Om invulling te geven aan de eerder genoemde verplichting hebben wij een fraudediscussie
gevoerd binnen het controleteam en met de directie van uw gemeente waarbij wij de nadruk
hebben gelegd op de eventuele mogelijkheden van materiële onjuistheden als gevoig van fraude
in de j aarstukken en op preventieve maatregelen daarbij. Van het college hebben wij de
bevestiging ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd.

Daarnaast hebben wij conform onze beroepsregels zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die er
op waren gericht om het risico van het “omzeilen” van de inteme beheersingsmaatregelen door
het management te detecteren. Tevens hebben wij specifieke controles uitgevoerd op
memoriaalboekingen, hebben wij controles van schattingen verricht en zijn wij alert geweest op
significante en ongebruikelijke transacties.

Hoewel wij zoals hiervoor beschreven een kritische houding hebben ten opzichte van risico’s
van fraude in de jaarrekening, merken wij op dat onze controle niet specifiek gericht is op het
ontdekken van fraude. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2010 hebben
wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.
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3. Een goedkeurende controleverkiaring voor 2010

3.1 Strekking

Bij de door het college van burgemeester en wethouders opgestelde jaarrekening 2010 hebben
wij een goedkeurende controleverkiaring gedateerd 2 mei 2011 afgegeven voor de aspecten
getrouwheid en rechtmatigheid. De controleverkiaring is afzonderlijk aan u verstrekt.

De door u vastgestelde goedkeuringstolerantie voor fouten bedraagt € 3,1 miljoen (1% van de
totale lasten exciusiefmutaties in de reserves) en voor onzekerheden € 9,3 milj oen (3%).

De rapporteringtolerantie is door u vastgesteld op 10% van de goedkeuringstolerantie en
bedraagt daardoor afgerond € 304.793. Dat wil zeggen dat wij de door ons geconstateerde fouten
of onzekerheden, die dat bedrag overschrijden, vermelden in dit rapport. Indien wij het in het
kader van onze verantwoordelijkheid als accountant noodzakelijk achten, rapporteren wij ook
over fouten of onzekerheden < € 304.793.

3.2 Normenkader voor de controlewerkzaamheden

De controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie
van uw gemeente is in uw Controleverordening ex artikel 213 GW vastgelegd. In het
controleprotocol van 13 oktober 2010 is deze voor het verslagj aar 2010 verder uitgewerkt. Daarbij
zijn aanwijzingen gegeven voor de uit te voeren accountantscontrole en de daarbij te hanteren
controlenormen.

Ten aanzien van de rechtmatigheidscontrole is voor wat betreft de interne regelgeving naast de
(wettelijke) aspecten “recht”, “hoogte” en “duur” voor 2010 ook uitgegaan van de facultatieve
aspecten te weten “algemeen”, “termijnbepaling”, “administratieve handelingen”,
“bevoegdheden” en “bewijsstukken”.

Bij onze controlewerkzaamheden voor 2010 hebben wij deze aanwijzingen als uitgangspunt
gehanteerd. Hiermee heeft uw gemeente voor het jaar 2010 geen beperkingen aangebracht in het
normenkader voor wat betreft de financiële rechtmatigheid. Dit is een positieve ontwikkeling in
de verdere doorgroei van de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering.

3.2 Evaluatie van fouten en onzekerheden

Fouten

Wij hebben de volgende (ongecorrigeerde) fouten geconstateerd die de rechtmatigheid, het
getrouwe beeld en het resultaat beInvloeden.
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fouten getrouw beeld rechtmatigheid invloed resultaat

Fout rechtmatigheid tevens getrouwheid € 0 € 0 €0

Onrechtmatige financiële beheershandeling € 0 € 1.083.423 € 0
zonder direct financieel effect

Totaal fouten €0 € 1.083.423 €0

Deze fout betreft geconstateerde onrechtmatigheden in het kader van het Besluit
aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten voor een bedrag van € 1.083.423. Bij zestien
aanbestedingen in 2010 zijn de voorgeschreven Europese aanbestedingsregels niet consequent
nageleefd. De geconstateerde fouten liggen binnen de marge om tot goedkeuring over te gaan.

Inmiddels heeft uw organisatie passende maatregelen getroffen om herhaling van dergelijke
fouten te voorkomen.

Onzekerheden

Bij onze controle hebben wij geen onzekerheden in de getrouwheid en rechtmatigheid
geconstateerd die voor rapportering (>€ 0,3 miljoen) in aanmerking komen.

Gecorrigeerde gefrouwheidfouten

Wij rapporteren u de gecorrigeerde getrouwheidsfouten, zoals deze tijdens de controle van de
jaarrekening zijn doorgevoerd.

Tij dens de j aarrekeningcontrole 2010 zijn twee belangrijke financiële correcties doorgevoerd, te
weten:
1. Het treffen van een aanvullende verliesvoorziening van € 7,9 miljoen voor het

grondexploitatiecomplex Bedrijvenpark Al. Dit heeft geleid tot een negatief effect op het
resultaat voor bestemming. Deze last wordt gedekt vanuit een (geautoriseerde) onttrekking
van de reserve gemeentebrede investeringen (RGI) waardoor de vorming van deze
verliesvoorziening geen invloed heeft op het uiteindelijke resultaat na bestemming.

2. Een foutherstel van € 2,8 miljoen van niet juist doorgevoerde afwaardering van
geactiveerde rente in 2009 betreffende het complex Linderveld/Deventer NO. Ondanks
deze omissie in 2009 stellen wij vast dat er geen sprake is van een zogenoemde
fundamentele fout in 2009 omdat de totale waardering van het complex
LinderveldJDeventer NO per 31 december 2009 lager is dan de geactualiseerde
marktwaarde. Dit vanwege het compenserende effect van de gevormde verliesvoorziening
van € 6 miljoen in 2009 die zoals flu bekend feitelijk € 2,8 miljoen lager had moeten zijn.
Per saldo heeft deze omissie in 2009 dus geen effect op het resultaat voor en na
bestemming in 2009 respectievelijk 2010. Tevens heeft het geen effect op het eigen
vermogen per 31 december 2009 respectievelijk 31 december 2010.
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Wel is door de doorgevoerde correctie in de jaarstukken 2010 de samenstelling en de
presentatie van het totale complex Linderveld/Deventer NO beter verantwoord. In de
j aarrekening 2010 is bet foutherstel - conform de verslaggevingsvoorschriften - op een
transparante en toereikende wijze toegelicht. In paragraaf 7.3 gaan wij meer diepgaand in
op het bovengenoemde en onze specifieke bevindingen betreffende het complex
LinderveldfDeventer NO.

Daarnaast hebben wij een aantal presentatie-technische aanpassingen (eveneens <

rapporteringstolerantie) aangegeven teneinde te voldoen aan de formele verslaggevingseisen van
het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) enlof om de transparantie van de
jaarverslaggeving te verbeteren.

Het aantal correcties is ten opzichte van voorgaand jaar aanzienlijk verminderd. Wij
complimenteren uw gemeente hiermee.

Overige bevindingen rechtmatigheidscontroles

Zowel door uw gemeente als door ons zijn diverse controles uitgevoerd op de naleving van de
rechtmatigheidsaspecten. Hierbij is geconstateerd dat uw gemeente voor één onderdeel niet
rechtmatig heeft gehandeld. Onderstaand gaan wij bier nader op in.

In een aantal gevallen is afgeweken van de geldende gemeentelijke subsidieverordening. Deze
verordening maakt onderdeel uit van het door u vastgestelde normenkader (zie hiervoor ook
paragraaf 3.2.). De belangrijkste bevindingen betreffen:

• Het niet tijdig indienen van de subsidie-aanvraag.
• Het niet tijdig afgeven van de subsidiebeschikking door de gemeente.
• Het niet beschikken over alle vereiste en relevante documentatie voor de aanvraag van de

subsidie.
• Het ontbreken van de vereiste tussentijdse rapportages.
• Het niet tijdig ontvangen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.
• Het te laat vaststellen van de aanvraag tot vaststelling door de gemeente.

Overigens merken wij op dat door uw gemeente aan bet niet naleven van de
subsidievoorwaarden - in de door de raad vastgestelde verordeningen - geen financiële sancties
zijn verbonden. Zo zijn de gestelde termijnen in de betreffende verordeningen, termijnen van
orde en geen fatale termijnen. Vanuit deze optiek hebben de genoemde afwijkingen geen
financiële consequenties en derhalve hebben deze bevindingen dan ook geen gevolgen voor de
strekking van onze controleverkiaring. Wel hebben wij het college geadviseerd de naleving
stringenter te bewaken. Hiertoe heeft bet college al verschillende acties in gang gezet.
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Conclusie

Het totaal van getrouwheids- en rechtmatigheidsfout in de j aarrekening 2010 bedraagt € 1,1
miljoen. Voor het overige zijn er door ons geen fouten of onzekerheden geconstateerd in de
jaarrekening 2010. De goedkeuringstolerantie voor dejaarrekening 2010 bedraagt € 3,1 miljoen.
Aangezien de fout van € 1,1 miljoen de goedkeuringstolerantie niet overschrijdt, heeft dit geen
gevolgen voor de strekking van onze controleverkiaring. Wij hebben dan ook een goedkeurende
controleverkiaring gedateerd 2 mei 2011 verstrekt bij de j aarrekening 2010.

Begrotingsrechtinatigheid

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota 2010 van het Platform
Rechtmatigheid. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de
lastenoverschrijdingen per programma. Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed
herkenbaar in dejaarrekening zijn opgenomen. In de toelichting op de programmarekening 2010
is een “toelichting begrotingsrechtmatigheid” opgenomen. Hiermee legt uw gemeente op een
adequate wijze verantwoording af over de rechtmatigheid van de lasten 2010.

Daarnaast moet de accountant in het versiag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen,
waarvan het college in de jaarrekening aan moet geven dat ze nog dienen te worden
geautoriseerd, aan de orde stellen. Extra lasten die worden gemaakt omdat extra opbrengsten
daarvoor de ruimte bieden terwij 1 deze extra lasten niet direct zijn gerelateerd aan de extra
opbrengsten, en waarbij de raad nog geen besluit heeft genomen over de aanwending van deze
extra opbrengsten, zijn onrechtmatig.

In totaal heeft uw gemeente € 3 24,7 miljoen aan lasten begroot (na wijziging) tegenover € 312,3
aan werkelijke lasten. Dit is in totaal een onderrealisatie van € 12,4 miljoen (3,8%). Aan baten
had uw gemeente een bedrag van € 305,1 miljoen begroot tegenover € 290,4 miljoen werkelijke
baten. In totaal een lagere realisatie aan baten van € 14,7 miljoen (4,8%).

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de lasten
overschrijdingen per programma. Op 3 van de 16 programma’s (inclusief algemene
dekkingsmiddelen) zijn begrotingsoverschrij dingen op de lasten te constateren.
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Deze zijn in te delen in de onderstaande categorieen, zoals genoemd in Kadernota van het
Platform Rechtmatigheid.

Lastenoverschrijding prograinma Begrotingsafwijking Onrechtanatig, Onrechtmatig,
telt niet mee telt wet mee

Programma I a Bestuur en strategie Past binnen het door u V
vastgestelde beleid

Programma 8 Economic en Past binnen het door u V
vastgoedontwikkeling vastgestelde beleid

Programma 14 Sport Past binnen het door u V
vastgestelde beleid

In de j aarrekening is een afzonderlijke paragraaf “toelichting begrotingsrechtmatigheid”
opgenomen. Hierin worden bovengenoemde afwijkingen toereikend toegelicht en verklaard.
Tevens is in het jaarverslag per programma een inhoudelijke analyse van deze overschrijdingen
op de lasten en de kredieten opgenomen. Ook deze is deugdelijk van aard. Voor gedetailleerde
informatie verwij zen wij u hiernaar.

Vastgesteld kan worden dat alle kostenoverschrijdingen voldoen aan een of meerdere criteria uit
de Kadernota. Hierdoor hebben deze kostenoverschrijdingen geen gevolgen voor de strekking
van de controleverkiaring.

Overzicht stand van zaken kredieten

In het jaarverslag is per programma een totaaloverzicht opgenomen van de begrote investeringen
in relatie tot de werkelijke investeringen. Daarnaast wordt in de jaarrekening in de paragraaf
“investeringskredieten” op de overschrijdingen groter dan € 50.000 een toelichting gegeven.
Hieruit blijkt dat op twee programma’s de werkelijke investeringen hoger zijn dan begroot.

Lastenoverschrijding prograinnia Begrotingsafwijking Onrechtmatig, Onrechtmatig,
telt niet mee telt wet inee

Programma 4 Bereikbaarheid, Past binnen het beleid en V
overschrijding van € 520.000 voor overschrijding wordt gedekt door
Colmschate wegvak 2 Fietsbrug N348 direct gerelateerde baten

Programma 4 Bereikbaarheid, Past binnen het beleid en V
overschrijding van € 526.000 voor overschrijding wordt gedekt door
Kruising N348 Leonard Springerlaan direct gerelateerde baten

Programma 5 Milieu, overschrijding van Is ontstaan door een technische V
€ 104.000 voor zonnepanelen boekingsgang
gemeentelijke gebouwen
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Zoals al hiervoor gememoreerd wordt in de jaarrekening en het jaarverslag per programma op
een deugdelijke en toereikende wijze inzicht verschaft in de investeringen en
kredietoverschrijdingen. Daamaast is in dejaarrekening 2010 in bijiage 12 een overzicht
“Toelichting op uitgaven en inkomsten investeringen” opgenomen. Hierin wordt per krediet
inzicht verschaft in het toegekende krediet en de werkelijke uitgaven tot en met 2010, de hieruit
voortvloeiende over- of onderschrij ding aismede een kolom met de nog te besteden middelen.
Het verantwoorde saldo is deze kolom is in vele gevallen een administratief saldo van budget
2010 minus werkelijke uitgaven 2010.

De kwaliteit van de informatievoorziening met betrekking tot de stand van zaken van (restant-)
kredieten in de jaarrekening kan verder worden versterkt door een toereikende toelichting op te
nemen over de stand van zaken met betrekking tot het werk in relatie tot het resterende krediet.
Hiervoor is het van belang niet alleen de werkelijke uitgaven, maar ook de verplichtingen die
nog in de ‘pijplijn’ zitten erbij te betrekken, waardoor de mogelijkheid bestaat een goed oordeel
te verkrijgen over de toereikendheid van de restantkredieten in relatie tot de voortgang van de
projecten c.q. werkzaamheden. Op deze wijze worden eventuele kredietoverschrijdingen en
- onderschrijdingen tijdig zichtbaar gemaakt. Wij hebben het college geadviseerd deze
informatie in dejaarrekening 2011 op te nemen.

Vastgesteld kan worden dat alle kredietoverschrij dingen op de programma’ s voldoen aan een of
meerdere criteria uit de Kadernota. Hierdoor hebben deze overschrijdingen geen gevolgen voor
de strekking van de controleverkiaring.

3.4 Single information, Single audit (SiSa)

Ontwikkelingen

De procedure die uw gemeente moet naleven bij de aanlevering van de bestanden aan het CBS is
in 2010 ten opzichte van voorgaand jaar niet wezenlijk gewijzigd. Uw gemeente dient in een
vast, voorgeschreven stramien de documenten aan het CBS te leveren. In dit rapport dienen wij
op grond van de regelgeving inzicht te verschaffen in de fouten en onzekerheden. Deze zijn in de
volgende paragraaf uitgewerkt.

Fouten en onzekerheden S1Sa

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden rapporteren wij in dit rapport
over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2010 vallen onder SiSa. Wij
doen dit door middel van een tabel, die ook moet worden opgenomen als er geen fouten of
onzekerheden geconstateerd zijn.

Op basis van de uitgevoerde controlewerkzaaniheden hebben wij vastgesteld dat de regelingen
geen fouten of onzekerheden bevatten. Volledigheidshalve hebben wij in bijiage 1 van dit
rapport een overzicht van alle gecontroleerde regelingen opgenomen.
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Verantwoording Provinciale Stibsidie Investeren Met Gemeenten (1MG)

In 2010 is aan uw gemeente in het kader van de Provinciale Subsidieregeling 1MG door de
provincie Overijssel voor 9 projecten een subsidie toegekend. In de subsidiebeschikkingen van
de provincie Overijssel is gesteld dat de financiële verantwoording van deze projecten via een
vast voorgeschreven format verloopt via de reguliere j aarrekening van uw gemeente. Ons is
gevraagd - conform de SiSa-richtlijnen — de genoemde indicatoren en bestedingen te controleren
en onze bevindingen in deze rapportage kenbaar te maken.

In bijiage 5 “1MG verantwoording” van de jaarrekening 2010 is het voorgeschreven
verantwoordingsmodel van de provincie Overijssel opgenomen. Op basis van de uitgevoerde
controlewerkzaamheden hebben wij vastgesteld dat de hierin opgenomen
projectverantwoordingen en —bestedingen geen fouten of onzekerheden bevatten. In bijiage 2
hebben wij het voor ons voorgeschreven rapportagemodel opgenomen.
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4. Interne (financiële) beheersing ‘in control’

In het najaar van 2010 hebben wij onze tussentijdse controle uitgevoerd. Onze doelstelling van
de tussentijdse controle is een beeld te krijgen van de mate waarin uw organisatie de
bedrijfsvoering intern beheerst. Dit beeld is in belangrijke mate bepalend voor onze risico
inschatting en hiermee voor de omvang en diepgang van onze werkzaamheden die wij bij de
jaarrekeningcontrole moeten uitvoeren teneinde de gewenste zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening géén materiële fouten bevat.

Op basis van onze interim-controle 2010 hebben wlj in onze boardletter 2010 de volgende
conclusie voor de interne beheersing van uw organisatie opgenomen. Ter vergelijking is
eveneens de situatie over 2009 weergegeven.

Uw organisatie heeft in 2010 verdere stappen ondernomen op het gebied van risicomanagement
zoals het opstellen van een periodieke rapportage inventarisatie risicomanagement, de
ontwikkeling van risicokaarten van uw processen en de voorbereidende stappen voor de
ingebruikname van een risicodatabase.

Tevens heeft uw organisatie in 2010 de kaderstelling rondom hetproces grondexploitatie
versterkt door de actualisatie van het proces gebiedsontwikkeling, de projectenrichtlijn en de
spelregelsjmnancieel beheer vastgoed.

Samenvattend stellen wij vast dat uw organisatie in 2010 voor wat betreft de internefinanciele
beheersing “in control” is. Een groot aantal van onze adviespunten (te weten 31 van de 42)
vanuit de managementletter 2009 is opgepakt en opgenomen in de betreffende procesgang. Dit
typeert het lerende vermogen van uw organisatie en de bereidheid tot kwalitatieve groei van de
internefinanciele beheersing. Dit vinden wlj een positieve ontwikkeling.
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Hierdoor zUn duideRike kaders geformuleerd waarbinnen de ambtelijke organisatie het
grondbeleid kan c.q. mag uitvoeren. Tot slot zijn ook de nodige stappen gezet voor een verdere
kwaliteitsverbetering van de verbijzonderde interne controles door het uitvoeren van
gemeentebrede controles, verder uniformeren van de controle- en werkprogramma ‘s en de
verankering hiervan in de ambteltjke organisatie.

Hetjaar 2010 heefi voor uw gemeente uiteraard ook in het teken gestaan van de bezuinigingen.
Deze activiteiten hebben een behoorlijk beslag gelegd op uw medewerkers en impact gehad op
uw organisatie. Eén van de onderdelen van de bezuinigingen is de mogelijkheid om de omvang
en inrichting van definancielefunctie binnen uw gemeente te concentreren waarbij de
doorontwikkeling hiervan uiteraard niet uit het oog wordt verloren. Hierbij staat de begrippen
“kwaliz’eit” en “doelmatigheid” vanuit onze visie centraal. De mogelijkheden hiertoe en de wijze
waarop wordt op dit moment door uw gemeente onderzochL Een doortastende aanpak hiervan
leidt enerzijds tot synergie-effecten en anderzijds draagt dit bij aan een eenduidige en strakke
bedrijfsvoering.

Om de kwaliteit van de internefinanciele bedrijfsvoering verder te optimaliseren c. q. te
waarborgen hebben wij de directie en het management een aantal aandachtsgebieden voor de
komende periode geformuleerd. Samengevat vanuit de boardletter zijn dit de volgende aspecten.

• Het verder doorontwikkelen van het systeem van de verbijzonderde interne controles
(vooral aandacht hierbij voor de kwaliteit van de uitvoering, de documentatie hiervan en
de afvvikkeling c.q. follow-up van de bevindingen).

• Het treffen van aanvullende en zichtbare beheersmaatregelen op het gebied van
administratieve organisatie en internefinanciele beheersingssmaatregelen ten aanzien van
diverse processen. Dit betreft vooral de (sub)processen aanbestedingen,
subsidieverstrekkingen en overige opbrengsten.

• Het verder onl-wikkelen en uitbouwen van het instrument risicomanagement zodat dit een
structurele plaats krijgt in de planning- en controlcyclus van uw organisatie.

• Ten tijde van de interim-controle hebben wij nog geen oordeel kunnen vormen over de
kwaliteit van de geactualiseerde meerjarenramingen van de grondexploitatiecomplexen
omdat deze nog niet beschikbaar zijn bij uw gemeente. Dit betekent ook dat nog geen
overallinzicht beschikbaar is over definanciele gevolgen van het actualiseren van de
meerjarenramingen.

Samenvattend merken wij op dat u met diverse onderwerpen zeer actief aan de slag bent om de
kwaliteit van de interne financiële beheersing verder te versterken. Niettemin is de uitdaging om
daarbij een goed evenwicht te vinden tussen het op orde houden van de basis en het uitbouwen
van de kwaliteit op onderdelen. Focus en prioriteitenstelling zijn daarbij essentiële
randvoorwaarden. Wij verwijzen u voor gedetailleerde informatie naar de boardletter 2010.



Deloitte.

17
2 mei 2011
31 12688040/lOO8l7raplOns

5. Jaarverslaggeving voldoet aan vigerende voorschriften

5.1 Algemeen

Dejaarverslaggeving 2010 bestaat uit:

• Het j aarverslag 2010 (programmaverantwoording en verplichte paragrafen).
• Dejaarrekening 2010.

In het jaarverslag (programmaverantwoording) dient informatie opgenomen te worden over: wat
hebben we gedaan, wat hebben we bereikt en wat heeft het gekost? De programma
verantwoording vormt samen met de verplicht voorgeschreven paragrafen (zoals
weerstandsvermogen, bedrijfsvoering, etc.) het jaarverslag. Beide onderdelen vallen niet
(expliciet) onder de controle van de jaarrekening.

Primair object van de accountantscontrole (op grond van artikel 213 van de Gemeentewet) is de
jaarrekening (exploitatierekening met toelichting en de balans met toelichting).

De inhoud van het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) hebben wij
“marginaal getoetst”. Deze toetsing blijft beperkt tot het signaleren van mogelijke
tegenstrijdigheden tussen het jaarverslag en de jaarrekening. De accountantscontrole omvat
daarom geen oordeel over de inhoudelijke juistheid en volledigheid van de
informatieverstrekking opgenomen in de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen.

5.2 Informatiewaarde jaarverslag (inclusief paragrafen) is voldoende

De afgelopen j aren heeft uw gemeente goede uitvoering gegeven aan het verbeteren van de
kwaliteit van de informatiewaarde van het jaarverslag. Om deze informatiewaarde verder te
versterken hebben wij het college in onze voorgaande rapportages een tweetal verbeterpunten
voorgesteld. Aan de implementatie hiervan heeft het college in 2010 beperkte tot geen invulling
gegeven, waarmee onderstaande verbeterpunten onverminderd van kracht blijven.

• In hetjaarverslag wordt in voldoende mate inzicht gegeven aan de 3 W’s (wat willen we
bereiken, wat hebben we gedaan en wat heeft het gekost). Hierbij merken wij op dat niet
expliciet blijkt of nu uiteindelijk ook is bereikt (in effecten, outcome) wat ook is beoogd. In
dat kader is een verdere doorontwikkeling van prestatie-indicatoren noodzakelijk, zodat een
transparanter beeld ontstaat of de beoogde doelstellingen c.q. effecten met de daarvoor
beschikbare middelen op een effectieve en efficiënte wijze zijn gerealiseerd. Wij adviseren u
per programma een beknopt overzicht van effectindicatoren, prestatie- of
inspanningsindicatoren te benoemen en hierop te monitoren.
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• De paragraaf bedrijfsvoering voldoet in voldoende mate aan de daaraan te stellen eisen. Wij
hebben de directie geadviseerd in deze paragraaf meer verantwoording af te leggen over het
“in control” zijn en daarin de uitkomsten van de interne getrouwheids- en
rechtmatigheidscontroles (bijvoorbeeld in de vorm van een in-control statement) te betrekken.

Verder hebben wij ons specifiek gericht op de paragraaf grondexploitatie. Ter verdere
verbetering van deze paragraaf hebben wij het college geadviseerd hierin het volgende op te
nemen:

1. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de
programma’s die zijn opgenomen in de begroting;

2. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
3. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
4. een onderbouwing van de geraamde winstneming;
5. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s

van de grondzaken.

Daarnaast zal de informatiewaarde van de paragraaf toenemen door explieter invulling te geven
aan de benodigde en beschikbare risicobuffer (in de vorm van reserves). Deze kan bepaald
worden aan de hand van een kwantitatief uitgewerkte risico-analyse.

Samenvattend kan worden gesteld dat de kwaliteit van het jaarverslag ruim voldoende is en dat
door het aanbrengen van een aantal wijzigingen c.q. toevoegingen de kwaliteit van de
informatiewaarde wordt versterkt.

5.3 Naleving BBV is op orde

Dejaarrekening 2010 voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten. Wij hebben geen verslaggevingstechnische verbeterpunten geconstateerd die voor
rapportering in aanmerking komen.
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6. Programmarekening

6.1 Resultaatontwikkeling 2008 -2010: dalende tendens

De programmarekening over het j aar 2010 sluit met een nadelig resultaat voor bestemming van
€ 21,9 miljoen (begroot na wijziging € 19,6 miljoen nadelig). Per saldo is in 2010 € 26,8 miljoen
onttrokken (begroot € 19,6 miljoen onttrokken) aan diverse reserves zodat het uiteindelijk nog te
bestemmen jaarresultaat € 4,9 miljoen voordelig bedraagt (begroot nthil).

Hierna geven wij een overzicht van de ontwikkeling van het resultaat van 2008 tot en met 2010
(x € 1.000):

De programmarekening over 2010 laat een voordelig saldo na bestemming zien van
€ 4,9 miljoen ten opzichte van een voordelig saldo van € 4,2 miljoen over 2009.

Voor de afgelopen drie jaar geldt dat per saldo middelen onttrokken worden aan de
reserves. Het jaarlijkse bedrag dat wordt onttrokken aan de reserves neemt elk jaar toe.
Voor een meer uitgebreide inhoudelijke analyse van het resultaat over hetjaar 2010
verwij zen wij u naar paragraaf 2.4 van het jaarverslag.

6.2 Voorstel tot resultaatbestemming

Het nog te bestemmen resultaat bedraagt over 2010 € 4,9 miljoen voordelig. In de balans is
- conform de voorgeschreven richtlijnen - dit resultaat afzonderlijk onder het eigen vermogen
opgenomen.

Resultaatontwikketing 2008 - 2010 (x f 1.000)

10.000

5.000
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7. Grondexploitatie

7.1 Ontwikkeling waarde voorraden onderhanden werk

De bouwgrondexploitatie is een wezenlijk onderdeel van de financiële gang van zaken binnen
uw gemeente. In totaal bedraagt de bruto boekwaarde van de voorraden onderhanden werk
€ 136,6 miljoen. Voor risico’s en verwachte verliezen is per ultimo 2010 voor een bedrag van
€28 miljoen aan voorzieningen gevormd.

De stand van de voorraden onderhanden werk (inclusief niet in exploitatie genomen
bouwgronden) komt daarmee ultimo 2010 uit op netto € 108,6 miljoen tegenover € 103,2
miljoen voorgaand jaar.

Per saldo stijgt de waarde van de voorraadpositie in 2010 met € 5,3 miljoen. Dit wordt
veroorzaakt door investeringen (verwerving, plankosten, etc) van in totaal € 15,3 miljoen. Deze
investeringen deden zich met name voor bij de complexen Bedrijvenpark Al, De Vijfhoek en
Steenbrugge. Ook is in 2010 voor een bedrag van € 1,4 miljoen aan boekwaarde van de
strategische grond betreffende een deel van het complex LinderveldlDeventer NO overgeheveld
van de materiële vaste activa naar de niet in exploitatie genomen bouwgronden.

Daartegenover staat dat door diverse omstandigheden in 2010 voor een bedrag van in totaal
€ 14,1 miljoen aan (aanvullende) verliesvoorzieningen is getroffen. De verliesvoorziening voor
het Bedrijvenpark Al van € 11,1 miljoen is daarbij de meest omvangrijke. Andere belangrijke
verliesvoorzieningen zijn gevormd voor Landeweert (€ 1,2 miljoen) en Sluiskwartier (€ 0,9
miljoen). Tot slot is in 2010 voor een bedrag van € 2,8 miljoen vrijgevallen aangaande de
voorziening Linderveld/Deventer NO.

In de paragraaf 4.7 “Grondbeleid” in het jaarverslag 2010 geeft uw gemeente inzicht in het
verloop van de grondexploitatie, het gerealiseerde resultaat 2010 vanuit de grondexploitatie, de
toekomstige ontwikkelingen en winstverwachtingen en de stand van de voorzieningen voor
verliesgevende complexen en de reserves grondexploitatie. In dit hoofdstuk gaan wij op een
aantal belangrijke punten nader in.

7.2 Kostprijscalculaties zijn voldoende geactualiseerd

Vanwege de financiële crisis en de mogelijke gevolgen daarvan op de waardering van de
grondpositie is het uitermate belangrijk dat uw gemeente beschikt over jaarlijks geactualiseerde
kostprijscalculaties. Bij onze controle hebben wij vastgesteld dat alle grondexploitatiecomplexen
begin 2011 (per peildatum 31 december 2010) geactualiseerd zijn. Per complex is dus een
actuele en bijgestelde resultaatprognose aanwezig aismede een risico-inventarisatie van de nog
niet in exploitatie genomen gebieden.
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Op basis van de actualisaties is het noodzakelijk gebleken om voor een drietal vastgestelde
grondexploitaties (gronden in exploitatie), te weten Bedrijvenpark Al, Eikendal en Lettele, een
voorziening voor het verwachte tekort te vormen van in totaal € 12 miljoen. Voor een tweetal
gronden nog niet in exploitatie, te weten Landeweert en Sluiskwartier, is in 2010 een
aanvullende voorziening gevormd van € 2,1 miljoen.

De vorming van de verliesvoorzieningen is grotendeels het gevoig van de crisis op de
vastgoedmarkt. Door vraaguitval bij de consument en afname van de bouw van woningen staat
de vastgoedmarkt onder druk. Omdat hierdoor grondopbrengsten naar achteren schuiven en
daarnaast de grondprijzen zijn bevroren, is het vormen van verliesvoorzieningen echter
noodzakelijk op grond van het voorzichtigheidsbeginsel van het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) en om de ontwikkelmogelijkheden van dit bezit voor de toekomst te
behouden. De boekwaarde van de grondcomplexen wordt hiermee in overeenstemming gebracht
met de verwachte marktwaarde van dit bezit in de huidige bestemming.

De dotaties aan de verliesvoorzieningen ten laste van de programmarekening worden gedekt
vanuit onttrekkingen aan de algemene reserve grondexploitatie en de reserve gemeentelijke
investeringsplanning.

7.3 Presenstatie en waardering complex Linderveld/Deventer NO

In 2009 hebben wij u al uitvoerig gerapporteerd over onze bevindingen betreffende de
waardering en presentatie van het complex Linderveld/Deventer NO. Op basis hiervan hebben
wij in 2010 meer dan normale aandacht besteed aan de waardering en de presentatie van het
complex Linderveld/Deventer NO. Onze bevindingen treft u onderstaand aan.

Presentatie complex Linderveld/1)eventer No in jaarrekening 2010 gewijzigd

Voor het opstellen van de jaarrekening 2010 heeft het college besloten tot het voornemen om in
het totale gebied Linderveld/Deventer NO 2.000 woningen te realiseren. Door dit stellige
voornemen voldoet uw gemeente aan één van de belangrijkste voorwaarden vanuit het BBV om
dit gebied aan te merken en te presenteren als “Niet in exploitatie genomen bouwgronden”.

In dejaarrekening 2010 is de waardering van het totale complex van 124 ha
(Linderveld/Deventer NO) op basis hiervan opgenomen onder de post Niet in exploitatie
genomen gronden. Het belangrijkste deel is overgeheveld van de post overige voorraden, een
geringer deel is afkomstig vanuit de post materiële vaste activa. Door deze samenstelling en
presentatiewijze neemt de transparantie van de waardering van dit complex toe.
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Foutherstel waarderiiig Linder’e1dIDeventer NO

Tij dens de j aarrekeningcontrole 2010 hebben wij geconstateerd dat in 2009 bij de afwaardering
van de gronden Deventer NO naar agrarische waarde ten onrechte geen rekening is gehouden
met de geactiveerde rentecomponent van afgerond € 2,8 miljoen, die was opgenomen onder de
materiële vaste activa. Door deze omissie had de feitelijke afwaardering naar agrarische waarde
in 2009 geen € 5,5 miljoen maar € 8,3 miljoen moeten bedragen. Daartegenover staat dat bij de
totale waarderingsbeoordeling van LinderveldlDeventer NO in 2009 een verliesvoorziening is
gevormd van in totaal € 6 miljoen vanwege onzekerheden in de totale waardering. Dit in
afwachting van een nadere externe taxatie van de grondwaarde van het totale complex
Linderveld/Deventer NO. Deze taxatie is in 2010 uitgevoerd en komt uit op een totale actuele
waarde van € 23,4 miljoen.

Bovengenoemde omissie is in dejaarrekening 2010 hersteld en duidelijk en toereikend
toegelicht. In 2010 heeft er een afwaardering plaatsgevonden van € 2,8 miljoen ten laste van de
exploitatierekening. Tevens heeft op basis van de geactualiseerde marktwaarde een
heroverweging van de verliesvoorziening plaatsgevonden. Op grond hiervan heeft het college
besloten tot een vrijval van de verliesvoorziening voor een bedrag van € 2,8 miljoen.

In de jaarrekening 2009 was het totale complex Linderveld/Deventer NO gewaardeerd op een
boekwaarde (inclusief verliesvoorziening en de niet afgewaardeerde rentecomponent) van € 22,9
miljoen. De geactualiseerde marktwaarde bedraagt € 23,4 miljoen. In dejaarrekening 2010 is het
totale complex opgenomen voor een bedrag van € 22,4 miljoen. De afname van € 0,5 miljoen is
toe te schrijven aan een geringe verkoop/overheveling van grond.

Ondanks de omissie in 2009 van het niet afwaarderen van de rentecomponent van € 2,8 miljoen
kan worden vastgesteld dat er geen sprake is van een fundamentele fout omdat de totale
waardering van het complex Linderveld/Deventer NO per 31 december 2009 lager is dan de
geactualiseerde marktwaarde. Dit vanwege het compenserende effect als gevoig van de
gevormde verliesvoorziening van € 6 miljoen in 2009 die zoals flu bekend feitelijk € 2,8 miljoen
lager had moeten zijn. Per saldo heeft deze omissie in 2009 dus geen effect op het resultaat voor
en na bestemming in 2009 respectievelijk 2010. Teveris heeft het eveneens geen effect op het
eigen vermogerl per 31 december 2009 respectievelijk 31 december 2010.

Wel is door de doorgevoerde correctie in de jaarstukken 2010 de samenstelling en de presentatie
van het totale complex Linderveld/Deventer NO beter verantwoord.

Recentelijk heeft de concerncontroller in overleg met de gemeefitesecretaris en de programma
manager besloten een nader onderzoek in te stellen naar de oorzaken en de achtergrond van deze
door ons geconstateerde omissie. Dit met als doel om passende maatregelen te nemen om een
herhaling van een dergelijke omissie in de toekomst te voorkomen. Wij onderschrijven de
noodzaak van het aangekondigde onderzoek.
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Huidige waardering Linderveldll)eventer NO

Zoals hiervoor al vermeld bedraagt de totale boekwaarde van het totale complex
Linderveld/Deventer NO in dejaarrekening 2010 € 22,4 miljoen. In onze voorgaande rapportage
hebben wij erop aangedrongen - vanwege het premature karakter van woningbouwontwikkeling
— een meer onderbouwde visie voor dit gebied te realiseren en op basis daarvan een actuele
externe taxatie van de gronden te laten uitvoeren.

Het college heeft hieraan gehoor geven door enerzijds een besluit te nemen tot het stellige
voornemen om in het betreffende gebied 2.000 woningen te bouwen met een
bebouwingsdichtheid van 30 woningen per ha. In totaal is dan sprake van een bebouwd gebied
van 60 ha. Daarnaast heeft het college op basis van deze uitgangspunten door een erkend en
bevoegd exteme taxateur een actuele waarde berekening laten uitvoeren. De uitkomst van deze
taxatie laat een actuele waarde zien van € 23,4 miljoen. Hiermee is de huidige boekwaarde van
€ 22,4 miljoen gerechtvaardigd op basis van de geldende verslaggevingsvoorschriften.

Zoals ook duidelijk verwoord in de paragraaf grondbeleid van het jaarverslag is de huidige
taxatie gebaseerd op globale uitgangspunten c.q. parameters die een planeconomische
verkenning nog niet echt goed mogelijk maakt. Dit betekent dat de huidige waardering in de
jaarrekening 2010 van € 22,4 miljoen omgeven is met onzekerheden. Deze onzekerheden zijn
door u en ons momenteel niet te kwantificeren. In de paragraaf weerstandsvermogen is dit door
het college meegenomen in de risicoanalyse in het kader van de berekening van de gewenste
omvang van de weerstandscapaciteit. Op basis van een kans van 25% dat bepaalde
uitgangspunten of parameters niet worden gerealiseerd of zich in de loop van de tijd anders
ontwikkelen is de benodigde weerstandscapaciteit voor dit complex becijferd op € 5,6 miljoen.
Overigens merken wij hierbij volledigheidshalve op dat in het meest worst-case scenario (totaal
geen woningbouw in het gehele gebied) een afwaardering naar agrarische waarde moet
plaatsvinden. Indien dit zich voordoet, zal er sprake zijn van een totale afwaardering van € 14,7
miljoen.

Het bovenstaande in ogenschouw nemende dringen wij er - vanwege het risicovolle karakter van
dit complex - stellig op aan op korte termijn een nadere onderbouwde planeconomische visie op
te stellen. Hierdoor krijgt u een beter onderbouwd inzicht in mogelijke bebouwingsscenario’s
waardoor tegelijkertijd een meer onderbouwde benadering van de werkelijke toekomstige
waarde wordt verkregen.

Wij hebben van het college vernomen dat deze nadere planstudie in 2011 zal worden uitgevoerd
en dat de uitkomsten daarvan bepalend zullen zijn voor de waardering van het complex
Linderveld/Deventer NO in de j aarrekening 2011. Wij adviseren u — vanwege het risicovolle
karakter van dit complex — dit traject nauwlettend te volgen om zodoende tij dig
sturingsmaatregelen te kunnen treffen.
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7.4 Reservepositie grondbedrijf is zorgelijk

Uw gemeente kent drie afzonderlijke reserves voor de voorraad gronden. De algemene reserve
grondexploitatie maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen van de grondexploitaties.

De dekking van de getroffen verliesvoorzieningen in 2010 van totaal € 14,1 miljoen heeft
plaatsgevonden vanuit algemene reserve grondexploitatie (€ 5,5 miljoen) aismede de reserve
gemeentelijke investeringsplanning (€ 8,6 miljoen). De stand van de algemene reserve
grondexploitaties is hiermee per 31 december 2010 nagenoeg nthil.

In het kader van de speiregels financieel beheer van uw gemeente dient de algemene reserve
grondexploitaties minimaal 5% en maximaal 10% van de gemiddelde boekwaarde van de
goedgekeurde grondexploitaties te bedragen. Per 31 december 2010 bedraagt de reserve 0,1% en
voldoet daarmee niet aan de interne speiregels. Eind 2009 bedroeg dit percentage overigens
8,6%. Dat betekent dat de algemene reserve grondexploitatie weer “aangevuld” moeten worden
met afgerond € 5,7 miljoen teneinde te voldoen aan het minimum van 5%. Het college komt bij
de voorjaarsnota 2011 met een voorstel tot versterking van de algemene reserve grondexploitatie.

De economische crisis heeft grote invloed op de resultaten van (gemeentelijke)
grondexploitaties. Uw gemeente heeft in 2010 de grondexploitatiecomplexen opnieuw laten
doorrekenen. Dit heeft, naast het treffen van aanvullende verliesvoorzieningen van € 14,1
miljoen, ook effect op de komende begrotingsjaren, mede omdat een lagere danwel uitgestelde
bouwproductie ook leidt tot minder OZB en leges.

Het risicoprofiel van uw grondexploitaties is de laatste twee jaar aanzienlijk toegenomen. Uw
gemeente heeft ultimo 2010 bruto € 13 6,8 geInvesteerd vermogen in de grondexploitaties.
Tegenover deze investering moeten in de toekomst inkomsten uit grondexploitatie komen te
staan, hetgeen door de crisis onzeker is geworden De voomaamste effecten op de
grondexploitatie zijn uitstel van projecten en dalende vastgoedprijzen. Door de vertragingen
lopen de rentekosten op. Het duurt immers langer voordat investeringen in grond tot inkomsten
leiden. Daarnaast vallen zelfs geraamde, toekomstige inkomsten weg uit positieve
grondexploitatiecomplexen. Voor deze tegenvaller hoeft niet direct een voorziening getroffen te
worden, maar het beperkt uw gemeente op de langere termijn wel in de mogelijkheden tot
investeren in de ruimtelijke ordening.

Het is van belang voornoemde effecten te beoordelen voor de situatie bij uw gemeente. Wij
hebben de directie in dit kader geadviseerd de grondexploitatieberekeningen frequenter te
actualiseren met aanvaardbare en marktconforme parameters, in het licht van de economische
omstandigheden, en de grondexploitaties met verhoogde aandacht (zoals Bedrijvenpark Al en
LinderveldfDeventer NO) te monitoren. Door de gevolgen van een stagnerende voortgang in de
grondexploitaties doorlopend te vertalen naar verwachte consequenties voor de
(meerjaren)begroting, heeft u de mogelijkheid tot snelle besluitvorming over correctieve of
compenserende maatregelen.
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8. Ontwikkeling fmnanciële positie

8.1 Algemene beschouwing

In de verslaggevingsregels van gemeenten, het BBV, wordt een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Als onderdeel van de resultaatbepaling mogen
geen mutaties in het eigen vermogen plaatsvinden. De mutaties in het eigen vermogen vinden
plaats door middel van de resultaatbestemming. In onderstaand overzicht hebben wij de mutaties
in de reserves weergegeven

Ontwikkeling Eigen Vermogen *€ 1.000

Stand van de reserves per 1 januari 2010 € 146.287

Nog te bestemmen resultaat 2010 € 4.933

Per saldo onttrokken aan de reserves ten gunste van de programmarekening -I- € 26.857

Stand per 31 december 2010 € 124.363

In de volgende paragraaf gaan wij nader in op de financiële structuur van uw gemeente.

8.2 Financiële structuur

Voor een inzicht in de financiële structuur van uw gemeente geeft de balans per jaarultimo de
volgende samenvatting:

Bedragen*€1.000 2010 2009

Reserves € 119.430 € 142.105

Nog te bestemmen resultaat € 4.933 €4.1 82

Voorzieningen € 21.355 € 22.424

Schuldenop Iangetermijn € 148.160 € 133.171

Beschikbaar op lange termijn € 293.878 € 301.882
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Bedragen * € 1.000 2010 2009

Vaste activa €2 16.464 € 205.475

Voorraden € 108.606 € 103.229

Vastgelegd op lange termijn € 325.070 € 308.704

Tekort aan op lange termijn beschikbare middelen € 31.192 € 6.822

Ultimo 2010 was sprake van een tekort aan op lange termijn beschikbare middelen van
€ 31,2 miljoen, tegenover een tekort van € 6,8 miljoen ultimo 2009. De toename van het tekort
ad € 24,3 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bruto-toename van het vastgelegde
vermogen in de vaste activa van € 15,2 miljoen aismede de afname van de reserves.

Dit tekort heeft uw gemeente kortlopend gefinancierd. Hiervoor is bewust gekozen. Overigens
blijft uw gemeente voldoen aan de gestelde norm van de kasgeidlimiet en de rente risiconorm.
Wij verwijzen u voor nadere informatie naar de paragraaf financiering van hetjaarverslag 2010.

8.3 Financiële positie I weerstandsvermogen neemt sterk af en is zorgelijk

Ontwikkeling reservepositie

Het totaal van de reserves (inclusief resultaatbestemming) ultimo 2010 van uw gemeente
bedraagt € 124,4 miljoen tegenover € 146,3 miljoen ultimo 2009. Dit is 34,1% van het
balanstotaal (2009: 4 1,7% van het balanstotaal). Deze afname wordt vooral veroorzaakt door het
in 2010 per saldo aan de reserves onttrokken bedrag van € 26,9 miljoen.

Daarnaast is sprake van een toename van het balanstotaal. Wij hebben dit voor de jaren 2008 tot
en met 2010 zichtbaar gemaakt in de volgende grafieken.

* € 1.000
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Wij merken hierbij op dat op de reserves (zowel algemeen als bestemmingsreserves) “claims”
rusten vanuit zowel de begroting als vanuit reeds genomen besluiten. In paragraaf 4.3.
“weerstandsvermogen” van uw jaarverslag is aangegeven dat conform uw beleidsnota reserves
en voorzieningen de bestemmingsreserves niet worden meegenomen bij het bepalen van de
beschikbare weerstandscapaciteit. Tevens is daarbij aangegeven dat er veel reserves zijn die
“beklemd” zijn, hetgeen inhoudt dat de bestemmingsreserve onlosmakelijk met het doel van de
reservevorming is verbonden en dat een wijziging hierin substantiële gevolgen heeft voor het
gevoerde financiële beleid.

Uiteraard vormt uw reservepositie - als weerstandscapaciteit - een belangrijk onderdeel voor de
beschouwing van uw weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is van belang om eventuele
toekomstige financiële tegenvallers op te vangen. In de volgende paragraaf gaan wij daar nader
op in.

Ontwikkeling we’ ‘ermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de
benodigde weerstandscapaciteit vanwege ingeschatte risico’s. Onderstaand schema geeft aan
welke onderdelen hierbij een belangrijke rol spelen.



Weerstandscapaciteit
-Algemene reserve

-Onbenutte beiastingcapaciteit

-Stille reserves

-Post onvoorzien/steiposten

-Grondexpioitaties

-Rente over reserves

Flexibiliteit

In de paragraaf Weerstandsvermogen van uw jaarverslag bent u nader ingegaan op de
weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of
verzekeringen zijn afgesloten. Hieruit is af te leiden dat de door u berekende
weerstandscapaciteit en gekwantificeerde risico’ s een relatie met elkaar hebben. Naarmate u
meer risico’s schat, is de noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit immers hoger.

De door uw gemeente berekende beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31 december
2010 € 7,6 miljoen (per 31 december 2009: € 14,6 miljoen). Hierbij merken wij op dat uw
gemeente — conform voorgaande jaren — de kwantificering van de mogelijke stille reserves niet
heeft opgenomen in de berekende weerstandscapaciteit omdat deze niet direct beschikbaar zijn.

Om de weerstandscapaciteit financieel te toetsen op toereikendheid, in termen van uw financiële
positie, heeft uw gemeente een uitgebreide risico-analyse uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn
opgenomen in paragraaf 4.3.3. Benodigde weerstandscapaciteit van hetjaarverslag 2010. De
bruto omvang van de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt nagenoeg € 25 miljoen.
Daarboven is een minimumnorm van € 2,2 miljoen berekend.

Wij merken op dat voor 2010 geen Monte Carlo simulatie (bepalen zekerheidsfactor) heeft
plaatsgevonden waardoor geen rekening is gehouden met de kans op (tegelijk) optreden van
(een) risico(’s). Hierdoor kan geen reële uitkomst van de ratio weerstandsvermogen (beschikbare
capaciteit/benodigde capaciteit) worden bepaald. Echter zoals opgenomen in de conclusie van de
paragraaf kan er op voorhand voor worden uitgegaan dat de uitkomst van deze ratio, ook na
correctie middels simulatie, sterk onder de 1 uitkomt.
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Risico’s, capaciteit = weerstandsvermogen
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Dit betekent dat uw gemeente met de huidige beschikbare weerstandscapaciteit niet in staat is
financiële tegenvallers, als gevoig van het optreden van risico’s, in voldoende mate op te vangen.
Op basis van deze conclusie heeft uw gemeente besloten dat een simulatie niet zinvol is. In de
voorj aarsnota 2011 zullen maatregelen worden gepresenteerd om de beschikbare
weerstandscapaciteit te verhogen.

Samenvattend stellen wij vast dat de financiële positie van uw gemeente de afgelopen jaren
enorm is verslechterd. Zoals u zeif al stelt, is de aanwezige weerstandscapaciteit uitermate mager
in relatie tot de benodigde weerstandscapaciteit. Daarbij komt nog dat ook uw gemeente de
komende jaren flunk zal moeten bezuinigen als gevoig van dalende rijksbudgetten. Een andere
belangrijke risicofactor, die niet expliciet wordt benoemd en becijferd in uwjaarverslag 2010,
vormt de toenemende kans op financiële risico’s vanuit de diverse verbonden partijen waarin uw
gemeente participeert en waarvoor u financieel verantwoordelijk bent. Alles in ogenschouw
nemende is de financiële positie van uw gemeente zorgelijk te noemen.

Het is voor uw gemeente van groot belang de financiële positie de komende tijd nauwlettend te
bewaken zodat tij dig afwijkingen kunnen worden gesignaleerd en hierop adequaat kan worden
bijgestuurd c.q. maatregelen kunnen worden getroffen.

Toekornstige bezuinigingen

Door de gevolgen van de economische crisis en de daaruit voortvloeiende rijksbezuinigingen
moet ook uw gemeente fors bezuinigen om in de toekomst een financieel sluitende exploitatie te
kunnen realiseren.

Zoals al in onze boardletter 2010 verwoord, hebben wij het afgelopenjaar diverse notities in het
kader van “Een Kwestie van Kiezen” tot ons mogen nemen. De procesmatige opzet, gekozen
richting en werkwijze, informatievoorziening (halfjaarlijks) en participerende rol van de raad en
de burgers spreekt ons aan.

Uit de laatste notitie van “Een Kwestie van Kiezen” d.d. 5 april 2011 blijkt dat uw gemeente
vanaf 2015 structureel € 15,9 miljoen moet bezuinigingen. Al met al een behoorlijke opgave
voor uw gemeente en de daarbij betrokken instellingen en instanties. In juni 2011 is het aan u (de
raad) om de voorbewerkte plannen c.q. voorstellen vast te stellen. Los van de uitkomst begint op
dat moment pas het “echte” proces van het realiseren van bezuinigen. Gezien het zorgelijke
verloop van de financiële positie van uw gemeente is het uitermate belangrijk dat de beoogde
bezuinigingstaakstelling van € 15,9 miljoen tijdig wordt gerealiseerd. Wij adviseren u - na
definitieve vaststelling van de bezuinigingstaakstelling — de realisatie van de bezuinigingen
periodiek nauwlettend te volgen. De voorgestelde maatregel van het college om hiervoor een
permanent proces van herijking en herschikking in te richten vinden wij dan ook een goede
maatregel om dit proces succesvol te realiseren.
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9. Fiscale actualiteit

9.1 Voorgenomen wijzigingen vennootschapsbelasting in Lokaal Bestuur

Graag maken wij u er op attent dat het Ministerie van Financiën in bet voorj aar komt met een
notitie over de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven. Dit geldt
zowel voor de overheidsbedrijven als voor door hen gehouden BV-en en NV-en (100%). De
verwachting is, dat mocht belastingplicht worden ingevoerd, het Ministerie Financiën zal kiezen
voor de ondernemingsvariant. Dit betekent voor de directe overheidsbedrijven dat zij
belastingplichtig zullen worden indien zij een onderneming drijven en dat door de overheid
gehouden BV-en of NV-en volledig in de heffing worden betrokken. Deze ontwikkeling kan
gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het grondbedrijf, onderlinge dienstverlening,
sportactiviteiten, musea, theaters, afvalverwerking, regionale ontwikkelingsmaatschappijen,
parkeerbeheer etc.

10. Ter afsluiting

Wij vertrouwen erop u met de uitvoering van onze werkzaamheden, uitmondend in ons oordeel
bij de jaarrekening en deze rapportage, van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

Accountants B.V.
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Bijlage 1 Bevindingen controle SiSa-bijiage gemeente Deventer 2010

Nr. Specifieke uitkering of overig Fout of Financiële Toelichting
onzekerheid omvang in foutlonzekerheid

euro’s
Al Verzameluitkering Justitie Geen 0 Nvt
C2 Verzameluitkering WWI Geen 0 Nvt
C3 Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Geen 0 Nvt

Veiligheid (GSBISIV)
C4 Tijdelijke stimuleringsregeling Geen 0 Nvt

woningbouwprojecten 2009 tweede tranche
C9 Excellente gebieden innovatieve Geen 0 Nvt

energiebesparing in de nieuwbouw
D4 Regeling brede scholen 2009 Geen 0 Nvt
D5 Regeling verbetering binnenklimaat primair Geen 0 Nvt

onderwijs 2009
E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Geen 0 Nvt

(mci. bestrijding spoorweglawaai)
E5 Verzameluitkering VROM Geen 0 Nvt
E6 Bodemsanering (exci. Bedrijvenregeiing) Geen 0 Nvt
E9B Programma Externe Veiligheid (EV) Geen 0 Nvt
El lB Nationaal Samenwerkingsprogramma Geen 0 Nvt

Luchtkwaliteit (NSL)
E26 Spoorse doorsnijdingen Geen 0 Nvt
E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer Geen 0 Nvt
E28C Regionale mobiliteitsfondsen Geen 0 Nvt
F3 Verzameluitkering LNV Geen 0 Nvt
G1C Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Geen 0 Nvt
02 Gebundelde uitkering Geen 0 Nvt

(WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levens
onderhoud beginnende zelfstandigen Bbz
2004+WWIK)

03 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 Geen 0 Nvt
(exciusief levensonderhoud beginnende
zelfstandigen)

G4 Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) Geen 0 Nvt
05 Wet participatiebudget (WPB) Geen 0 Nvt
G6 Schuldhulpverlening Geen 0 Nvt
Hi Ministeriele regeling heroinebehandeling Geen 0 Nvt
Hl0 Brede doeiuitkering Centra voorjeugd en Geen 0 Nvt

gezin (BDU CJG)
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Bijiage 2 Bevindingen controle 1MG

Nr. Specifieke uitkering of overig

- 9 projecten Investeren Met Gemeenten

2010 provincie Overijssel (conform SiSa)

Fout of Financiële Toelichting
onzekerheid omvang in foutlonzekerheid

euro’s
Geen 0 Nvt


