Aan de gemeenteraad
van de gemeente Valkenswaard
t.a.v. de raadsgriffier, de heer C.J. Dorsman
Postbus 10100
5550 GA VALKENSWAARD

9 december 2010

drs. H.L.C. Damen RA

12592-115286682310/HD/mj

Dienstverleningsplan 2010 gemeente Valkenswaard

Geachte leden van de raad,
Het doet ons genoegen u ons dienstverleningsplan met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2010 alsmede
de controle van specifieke subsidieregelingen zoals vermeld in onze opdrachtbevestiging van de gemeente
Valkenswaard aan te bieden. Dit plan geeft een overzicht van de Deloitte-controleaanpak, de reikwijdte van onze
controle, onze communicatie en rapportages richting u en een schatting van de auditfee.
Wij hebben met uw organisatie de afspraak gemaakt om in december de interim-controle in 2010 uit te voeren ter
voorbereiding op de controle van de jaarrekening 2010 in het voorjaar van 2011. Deze interim-controle voeren wij uit
om de werking van uw administratieve organisatie te beoordelen en om u aanwijzingen en adviezen te geven over
risico‟s en aandachtspunten ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening 2010.
Op basis van de verwachtingen, zoals reeds besproken met u, onze ervaringen van voorgaande
jaarrekeningcontroles en de ontwikkelingen in de regelgeving hebben wij een aantal aandachtsgebieden vastgesteld
en opgenomen in dit dienstverleningsplan. Deze aandachtsgebieden hebben betrekking op zowel de interim-controle
als de jaareindecontrole.
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Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en hebben dit dienstverleningsplan op 1 december 2010 met de
auditcommissie besproken.
Hoogachtend,
Deloitte Accountants B.V.

drs. A.P.W.M. Scheepers RA
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1. Inleiding
De raad van de gemeente Valkenswaard heeft Deloitte Accountants opdracht gegeven tot controle van de
jaarrekening als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet. Ter voorbereiding op de uitvoering van deze controle
hebben wij ons dienstverleningsplan opgesteld dat vooraf wordt besproken met de auditcommissie, die de
gemeenteraad in deze vertegenwoordigt, het bestuur en het management van de gemeente. Deze bespreking is
bedoeld om enerzijds een toelichting te geven op ons dienstverleningsplan en anderzijds om van de gemeente
Valkenswaard te vernemen welke accenten zij in de controle zou willen aanbrengen. Daarmee wordt gewaarborgd
dat de uitvoering van de controle blijft aansluiten op de actualiteiten binnen en buiten de gemeente Valkenswaard en
dat de voor de diverse gremia binnen de gemeente belangrijke speerpunten in de controle worden betrokken.
De indeling van het dienstverleningsplan sluit aan bij de opbouw van reguliere controleopdrachten. Wij besteden
derhalve allereerst aandacht aan de aard en omvang van onze controleopdracht, uitgaande van de gedefinieerde
controle-entiteiten. Vervolgens komt de planning voor de controle van het boekjaar 2010 aan de orde. Ook
aanvullende speerpunten voor de controle zijn opgenomen in hoofdstuk 3.
In hoofdstuk 4 gaan wij nader in op het tijdschema voor de controle van de gemeente Valkenswaard. Tevens wordt
aandacht besteed aan de kwantiteit en kwaliteit van de aan te leveren stukken door de diensten die verantwoordelijk
zijn voor de financiële verslaggeving.
Vanzelfsprekend brengen wij naar aanleiding van onze werkzaamheden verslag uit over de bevindingen. De ter zake
voorgestelde communicatie- en rapportagestructuur is opgenomen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 geven wij een
samenvatting van de met u gemaakte afspraken en de daarbij behorende prijsafspraak.
Als laatste, maar zeker niet minst belangrijke, onderdeel besteden wij aandacht aan de (periodieke) evaluatie. Hierbij
stellen wij, samen met de gemeente Valkenswaard, na afloop van de controle vast of de in het dienstverleningsplan
geformuleerde doelstellingen zijn gerealiseerd en of er aan de (wederzijdse) verwachtingen is voldaan.
Wij zullen dit dienstverleningsplan definitief maken na de bespreking in de auditcommissie. Indien zich gedurende het
jaar ontwikkelingen voordoen die aandacht vragen in de controle, is het uiteraard mogelijk het dienstverleningsplan te
herzien en aan te passen aan de actualiteit.

2. Controleopdracht
2.1 Opdracht
Onze opdracht bestaat uit het controleren van de jaarrekening van de gemeente Valkenswaard. Doel van deze
werkzaamheden is het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de getrouwheid en rechtmatigheid van
de jaarrekening van de gemeente Valkenswaard.
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Wij streven naar uniformiteit in de aanpak van de controle, aandachtsgebieden en structuur van rapportage en
overleg. Wij houden hierbij de rapportagevorm van boekjaar 2009 aan. Hierdoor houdt de gemeente Valkenswaard
zicht op alle controlewerkzaamheden die Deloitte Accountants heeft uitgevoerd evenals op de daaruit voortvloeiende
aanbevelingen voor de mogelijk verdere verbetering van de bedrijfsvoering.
In de volgende paragrafen en de volgende hoofdstukken werken wij deze aspecten verder uit.

2.2 Materialiteit
Het doel van onze controlewerkzaamheden is het verstrekken van een accountantsverklaring bij de jaarrekening van
de gemeente. Zoals bekend, vormt een accountantsverklaring geen bewijs voor de absolute juistheid van een
verantwoording. Bij het opstellen van een verantwoording is het immers onvermijdelijk dat bepaalde posten worden
geschat of dat aan de andere kant aannames worden gemaakt. Als voorbeelden noemen wij de voorzieningen en de
verwachte economische levensduur van vaste activa. Mede in verband met dergelijke schattingen en aannames is bij
de controle van een verantwoording sprake van bepaalde marges, waarbinnen een post of de gehele verantwoording
al dan niet voldoet aan de vereisten.
Deze marges of materialiteit geven de maximale fout aan die in een verantwoording kan worden geaccepteerd.
Hierbij is leidend dat het door de jaarrekening geschetste beeld de oordeelsvorming van de gebruiker niet wezenlijk
mag beïnvloeden.
Indien wel sprake is van een onjuist beeld heeft dit gevolgen voor de strekking van de accountantsverklaring of dient,
ter voorkoming, de verantwoording te worden aangepast. Bij het bepalen van de omvang van de materialiteit speelt
een groot aantal factoren een rol (bijvoorbeeld de omvang van de kosten, opbrengsten of vermogen en daarop van
invloed zijnde risicofactoren).
Deloitte Accountants berekent de materialiteit conform het Bapg op basis van de totale lasten van de gemeente en
een maximale aanvaardbare fout van 1%. Voor onzekerheden geldt volgens het Bapg een percentage van 3. Voor
de controle van de gemeente Valkenswaard hanteert Deloitte Accountants dezelfde berekeningsmethodiek. De
rapporteringstolerantie is door de gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard bepaald op € 35.000. Deze
rapporterteringstolerantie geldt zowel voor de getrouwheid als voor de rechtmatigheid.
Deloitte Accountants zal erop aandringen dat geconstateerde fouten, die onder de controletolerantie blijven, maar
naar onze mening relevant zijn, zoveel mogelijk worden gecorrigeerd.

2.3 Verantwoordelijkheden
Aansluitend op hetgeen hiervoor is behandeld, is het van belang de kaders en de reikwijdte van de
accountantscontrole en de verantwoordelijkheden van de partijen te schetsen. Voor een goede uitvoering van en
communicatie over de controle kan een goed inzicht in ieders rollen en verantwoordelijkheden van toegevoegde
waarde zijn.
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2.3.1 Verantwoordelijkheid gemeente
De verantwoordelijkheid voor het opmaken van de jaarrekening die de financiële positie en de baten en lasten
getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, ligt bij het college van burgemeester en
wethouders. Beide documenten dienen in overeenstemming te zijn met het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten. De invulling van deze verantwoordelijkheid bestaat onder meer uit: het ontwerpen,
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw
weergeven in de jaarrekening van de financiële positie en de baten en lasten, zodanig dat deze geen afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Het college van burgemeester en wethouders dient erop toe te zien dat de rechten en verplichtingen van de
gemeente op toereikende wijze in de jaarrekening tot uitdrukking worden gebracht, met inbegrip van die rechten en
verplichtingen die reeds bestaan maar niet via de normale administratieve procedures zijn vastgelegd. In sommige
gevallen kunnen deze rechten en verplichtingen niet door accountantscontrole worden ontdekt. Reeds bekende en/of
te verwachten gebeurtenissen en omstandigheden zullen tevens op adequate wijze in de jaarrekening tot uitdrukking
moeten worden gebracht. Wij zullen in verband met deze aspecten het college van burgemeester en wethouders
verzoeken de mededelingen die in dat kader aan ons zijn gedaan schriftelijk te bevestigen.
Voorts zullen wij het college van burgemeester en wethouders vragen schriftelijk te bevestigen dat het van oordeel is
dat het effect van eventuele ongecorrigeerde afwijkingen in de jaarrekening, zowel afzonderlijk als in totaal, niet van
materieel belang is voor de jaarrekening als geheel. Een overzicht van deze posten zal in de schriftelijke mededeling
worden opgenomen of eraan worden gehecht.
Wij hebben er alle vertrouwen in evenals in voorgaande jaren te kunnen rekenen op volledige medewerking van uw
personeel en vertrouwen erop dat men alle vastleggingen, documentatie en andere informatie die in het kader van de
controle benodigd is beschikbaar zal stellen.

2.3.2 Verantwoordelijkheid van de accountant
Wij zullen onze controle verrichten in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht
te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen die zijn te raadplegen op de website van de
beroepsorganisatie (www.nivra.nl). Ook 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 onze professionele
oordeelsvorming waaronder begrepen onze beoordeling van de risico‟s van afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.
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In die beoordeling nemen wij in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van
de financiële positie en de baten en lasten, 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 onze controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het college van burgemeester en
wethouders heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij willen er de aandacht op vestigen dat als gevolg van het toepassen van deelwaarnemingen en andere
beperkingen die inherent zijn aan een controle, gevoegd bij de beperkingen die inherent zijn aan elk systeem van
interne beheersing, er een onvermijdbaar risico bestaat dat zelfs een afwijking van materieel belang onontdekt blijft.

2.3.3 Onafhankelijkheid
De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de beroepsorganisatie van registeraccountants (het
NIvRA) 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.
Het toetsen van onze onafhankelijkheid is een onderdeel van de werkzaamheden die worden uitgevoerd voor de
daadwerkelijke start van onze controlewerkzaamheden. Ook voor het boekjaar 2010 zijn wij nagegaan of er
bedreigingen ten aanzien van onze onafhankelijkheid bestaan, die uitvoering van onze controlewerkzaamheden in de
weg zouden kunnen staan. Wij hebben hierbij geen risico‟s voor onze onafhankelijkheid geconstateerd. Mochten er
zich na het uitbrengen van dit dienstverleningsplan veranderingen voordoen, dan zullen wij u daarvan in kennis
stellen.
Daarnaast zullen wij, ter verdere waarborging van onze onafhankelijkheid, aanvullende opdrachten die relevant zijn
voor de gemeenteraad, via uw griffier melden. Bij afronding van onze controlewerkzaamheden voor het boekjaar
geven wij in het verslag van bevindingen over de jaarrekening 2010 inzicht in de aanvullende werkzaamheden die wij
voor de gemeente Valkenswaard hebben verricht.

2.3.4 Fraude
De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden berust bij zowel de
gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders. De accountant is niet verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de preventie van fraude.
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Onze controleopdracht richt zich niet specifiek op het ontdekken van fraude. Indien bij de uitvoering van de
controleopdracht aanwijzingen van fraude worden verkregen zullen wij, ongeacht de mogelijke omvang en de aard
van de vermoedelijke fraude, aanvullend onderzoek verrichten, afgestemd op het vaststellen van de aard en omvang
van de fraude in relatie tot de jaarrekening. Indien wij een aanwijzing voor - of een redelijk vermoeden van - fraude
verkrijgen zullen wij hierover communiceren met het college van burgemeester en wethouders en/of de
gemeenteraad.
Indien sprake is van een redelijk vermoeden van fraude van materieel belang ten aanzien van de jaarrekening zullen
wij tevens handelen conform artikel 26, lid 2 van de Wet toezicht accountantsorganisaties.

3. Planning
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de planning van de controlewerkzaamheden. In de paragrafen risicoanalyse
geven wij de onderwerpen aan die wij vanuit onze rol als extern accountant in de controle zullen betrekken.
Daarnaast is er, door de flexibele inrichting van onze controleaanpak, ruimte om door de raad, het college en het
management benoemde speerpunten in onze controle te betrekken. Deze speerpunten zijn in de laatste paragraaf
van dit hoofdstuk opgenomen.

3.2 Risicoanalyse
De controle van de gemeente Valkenswaard is gebaseerd op de methode van risicoanalyse. De controle is daarbij
enerzijds afgestemd op de sterke en zwakke punten in de beheersingsorganisatie. Anderzijds wordt rekening
gehouden met externe ontwikkelingen (wetgeving, marktontwikkelingen), ervaringen uit het verleden en wijzigingen
van de personele bezetting op sleutelposities. Ten slotte zijn de uitkomsten van de controle 2009 en de bevindingen
daarover in de managementletters en jaarrekeningrapporten (inclusief bespreking daarvan door de auditcommissie)
input voor de controle 2010.
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Op basis van vorenstaande criteria onderkennen wij de volgende aandachtsgebieden:

Geïdentificeerde risico’s
Belangrijke
risicogebieden

Omschrijving risico

Controleaanpak Deloitte

Verbonden partij

De uitvoering van de gemeentelijke taken op het

Vaststellen of met Ergon afspraken

Werkvoorzieningschap

gebied van de sociale werkvoorzieningen is

zijn gemaakt over tijdige aanlevering

Regio Eindhoven

ondergebracht bij Ergon. De verantwoordingsplicht

van stukken ten behoeve van de

(Ergon)

van de besteding van de gelden ligt nog bij uw

jaarrekening.

gemeente.
Beoordelen of in de overeenkomst
met Ergon voldoende mogelijkheden
zijn opgenomen om controle op de
rechtmatige besteding van de
middelen uit te voeren.
Beoordelen of systeem van
tussentijdse informatievoorziening
vanuit Ergon voldoende informatie
geeft voor tussentijdse beoordeling
van de ontwikkelingen op het gebied
van uitkeringen.
Actualiteiten

De invoering van een systeem van digitale

Beoordelen stand van zaken

gemeente -

factuurafhandeling vraagt om een goede inrichting

invoeringstraject.

digitale

van het geautomatiseerde systeem om het risico

factuurafhandeling

op doorbreking van functiescheiding te voorkomen.

Beoordelen of de inrichting van het
systeem voldoet aan de eisen van
functiescheiding en aan de
budgetverantwoordelijkheid. Indien
noodzakelijk onderzoek door een
EDP-auditor.
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Geïdentificeerde risico’s
Belangrijke
risicogebieden

Omschrijving risico

Controleaanpak Deloitte

Actualiteiten

De gemeente heeft in 2010 een reorganisatie

Nagaan of de verdere

gemeente -

doorgevoerd waarbij de structuur is gewijzigd. In

organisatieontwikkeling, de aanpak

Organisatie

vervolg daarop is de gemeente bezig met een

van het verbeterplan en andere

Ontwikkelingstraject

traject gericht op verdere organisatieontwikkeling.

ontwikkelingen bijdragen aan het

(OOT)

Belangrijk gegeven daarbij is de uitgangssituatie

fundament om verder in control te

dat de gemeente op basis van managementletters

komen.

en rapporten van bevindingen uit de afgelopen
jaren een verbeterplan heeft opgepakt om verder
in control te komen.
Risicogebieden -

Als gevolg van de economische crisis kan de

Beoordelen van de procedures

grondexploitatie

onderhanden werkpositie in de grondexploitatie

rondom de (waardering van) de

oplopen, met het risico dat de gemaakte kosten

grondexploitatie. Beoordelen van de

niet meer worden terugverdiend bij verkoop van de

uitgangspunten en de periodiciteit

kavels.

van de kostprijscalculatie.
Beoordelen van de procedures
rondom kostenbewaking van de
complexen.

Risicogebieden -

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene

Beoordelen van de procedures

Invoering WABO

bepalingen omgevingsrecht (WABO) ingevoerd.

rondom de WABO en de invoering

De omgevingsvergunning komt in de plaats van de

van de WABO per 1 oktober 2010.

bouwvergunning, milieuvergunning,
kapvergunning, monumentenvergunning en ruim
20 andere gemeentelijke en provinciale
toestemmingen. Derhalve een van de meest
ingrijpende ontwikkelingen voor de komende jaren
in het werkveld van vergunningaanvragers
(bedrijven en particulieren),
vergunningverleners/handhavers (gemeenten en
provincies) en hun adviseurs (bouw- en milieuadviesbureaus, advocatuur, etc.).
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Geïdentificeerde risico’s
Belangrijke
risicogebieden

Omschrijving risico

Controleaanpak Deloitte

Risicogebieden -

Voor de kaptitaalgoederen wegen en bruggen,

Beoordelen stand van zaken met

beheer

groen, openbare verlichting en speelvoorzieningen

betrekking tot het opstellen van

kapitaalgoederen

zijn verouderde of geen beheerplannen aanwezig.

beheerplannen. Beoordelen van de

Hierdoor ontbreekt een goed inzicht in de te

werkelijke uitgevoerde onderhouds-

verwachten kosten voor de komende jaren.

kosten met het beheerplan en de
relatie met de gevormde voorziening.

Risicogebieden -

Voor het goed bewaken van de door de

Beoordelen van de procedures

budgetbeheer

gemeenteraad gestelde financiële kaders in de

rondom mandatering, budgetbeheer,

programmabegroting is een goed budgetbeheer op

en kredietbewaking.

exploitatiekosten als investeringskredieten
belangrijk. Hierdoor worden overschrijdingen op
programma‟s voorkomen.
Wettelijke

Het management verkeert bij uitstek in de positie

Toetsing van de juistheid van

voorschriften -

om fraude te plegen, omdat zij de administratie

journaalposten in het grootboek en

fraude

direct of indirect kunnen manipuleren en valse

andere wijzigingen in de opstelling

financiële overzichten kunnen opstellen door

van de financiële overzichten.

controlemaatregelen te doorkruisen die anders
doelmatig lijken te werken.

Inzicht verkrijgen in de zakelijke
grondslag van significante
transacties die geen onderdeel
vormen van de normale
bedrijfsuitoefening van de entiteit, of
die anderszins ongebruikelijk lijken in
het licht van onze kennis van de
entiteit en haar omgeving.

Wens 1 -

In de kostprijzen van gemeentelijke producten

IBeoordelen van de systematiek van

Kostenverdeelstaat

zitten directe en indirecte kosten opgenomen. Voor

het verdelen van de indirecte kosten

een juiste verdeling van de indirecte kosten via de

door verdeelseutels naar de

kostenverdeelstaat zijn goede verdeelsleutels

kostendragers.

essentieel.

10

11
9 decemebr 2010
12592-115286-682310/HD/mj

Geïdentificeerde risico’s
Belangrijke
risicogebieden

Omschrijving risico

Controleaanpak Deloitte

Wens 2 -

De gemeente Valkenswaard heeft een

Beoordelen van de administratieve

Samenwerking A2-

samenwerkingsverband met de gemeenten

processen binnen het

gemeenten

Cranendonck, Waalre en Heeze-Leende. Door het

samenwerkingsverband.

ontbreken van een juridische status van deze
samenwerking zijn de kosten niet transparant
zichtbaar in de jaarrekening.
Concreet impliceert de toepassing van risicoanalyse dat Deloitte Accountants zoveel mogelijk steunt op de
toereikend opgezette en werkende maatregelen van administratieve organisatie en interne controle en aanvullende
werkzaamheden verricht op de kwalitatief mindere onderdelen. Vanzelfsprekend komen dergelijke zaken terug in de
verschillende rapportages.

3.3 Speerpunten
Zoals in de paragraaf inleiding al is aangegeven, bestaat voor de gemeente Valkenswaard de mogelijkheid om
speerpunten in te brengen, die wij in onze controle zullen meenemen. Deze speerpunten kunnen naar voren komen
als gevolg van interne en externe ontwikkelingen, maar kunnen ook ontstaan uit eigen specifieke wensen en
aandachtsgebieden. De door de gemeente Valkenswaard benoemde speerpunten zijn ook opgenomen in de tabel in
paragraaf 3.2.
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4. Uitvoering
4.1 Tijdschema
De uitvoering van de werkzaamheden zal plaatsvinden volgens het onderstaande globale tijdschema:

Communicatiematrix en tijdpad
Activiteit

Tijdpad

Contact

Pre-auditmeeting

November 2010

Auditcommissie

Uitvoering van de interim-controle

December 2010

Operationeel
management

Bespreking bevindingen en
managementletter

Januari 2011

College en
management

Behandeling van de managementletter

Datum in 2011

Auditcommissie

Uitvoering van de jaarrekeningcontrole

April 2011 (nog
nader vast te
stellen)

Operationeel
management

Bespreking bevindingen concept accountantsrapport

April 2011 (nog
nader vast te
stellen)

College en
management

Behandeling van het
accountantsrapport in auditcommissie

Mei 2011 (nog
nader vast te
stellen)

Auditcommissie

Product
Dienstverleningsplan
2010

Managementletter

Accountantsverklari ng
en accountantsrapport

©Deloitte 2007

De interim-controle wordt uitgevoerd in december 2010 (week 50). De planning van de controle van de jaarrekening
2010 is indicatief; de definitieve planning zal in overleg met u worden vastgesteld.
Rondom de uitvoering van de controles is er op verschillende momenten contact tussen het controleteam en uw
gemeente.
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Wij vatten de communicatiemomenten voor u samen in onderstaande tabel.

Rapportage

Tijdstip

Inhoud

Managementletter

Na afronding van de interim-

Mogelijke risico‟s, verbeter- en

controle

aandachtspunten betreffende de processen
en procedures (beheersing specifieke
subsidiestromen evenals overige van
belang zijnde onderwerpen).

Verslag van bevindingen

Na afronding van de controle

Resterende onzekerheden of verbeteringen

van de gemeenterekening

op het gebied van verslaglegging. De
opmerkingen zijn nimmer van dien aard dat
ze afbreuk doen aan de strekking van de
accountantsverklaring.

Accountantsverklaring

Na afronding van de controle

Ons oordeel over de mate waarin de

van de gemeenterekening

jaarrekening een getrouw en rechtmatig
beeld geeft i.o.m. verslaggevingsvoorschriften.

4.2 Werkzaamheden gemeente Valkenswaard
De betrokken afdelingen binnen de gemeente Valkenswaard hebben vanzelfsprekend een eigen
verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een tijdige, volledige en kwalitatief goede aanlevering van
conceptcijfers, specificaties en onderbouwingen.
Een toereikende aanlevering van conceptstukken is essentieel voor de realisatie van het in de voorgaande paragraaf
opgenomen tijdschema en de in het contract gemaakte afspraken. Om dit mede te faciliteren, zullen wij een
afzonderlijk overzicht (“Werkafspraken gemeente Valkenswaard”) verstrekken van de documentatie die nodig is voor
de tijdige uitvoering van onze werkzaamheden.

5. Specifieke accountantsverklaringen
Tijdens het jaar dient een aantal verantwoordingen te worden voorzien van een accountantsverklaring, veelal ten
behoeve van diverse ministeries.
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In samenspraak met de verantwoordelijke medewerkers van de afdelingen streven wij naar een optimale en tijdige
voorbereiding, uitvoering en afronding van de controles. Wij bespreken onze bevindingen en eventueel onderkende
verbeter- of aandachtspunten met de teammanager. Indien de controlebevindingen daartoe aanleiding geven worden
in de aanbiedingsbrief bij de accountantsverklaring de belangrijkste verbeterpunten opgenomen.
Alle accountantsverklaringen zullen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente
zorgt voor verzending aan de gebruiker van de accountantsverklaring en de afwikkeling van eventuele actiepunten.
Om een soepele planning te bevorderen heeft Deloitte Accountants een centraal punt voor het aanvragen van
controles op diverse verantwoordingen ingesteld. Dit punt is te bereiken onder nleindhovenplanningonp@deloitte.nl.
Voor de benodigde informatie is een formulier ontwikkeld, dat aan de ambtelijke organisatie is verstrekt.

6. Prijsafspraken
Wij kunnen onze controle uitvoeren voor een bedrag van € 27.400. Naast hetgeen wij in dit dienstverleningsplan
hebben verwoord, gaan wij er daarbij van uit dat:
De in de processen opgenomen interne beheersingsmaatregelen voor ons toetsbaar en verifieerbaar zijn.
Er een effectieve verbijzonderde interne controle heeft plaatsgevonden.
Wij onze controlewerkzaamheden efficiënt kunnen uitvoeren. Dat betekent onder andere dat uw medewerkers
tijdens onze werkzaamheden beschikbaar zijn voor het stellen van vragen.
Een gestructureerde vastlegging van de onderliggende documentatie voor de uitvoering van de controle, zoals
aansluitingen van subadministraties op de financiële administratie, besluiten, beschikkingen en andere
relevante documenten ter onderbouwing van de informatie in de jaarrekening.
Het rechtmatigheidsbegrip nader is uitgewerkt via een controle- en rapportageprotocol en een actueel normenen toetsingskader. Hierin is alle relevante wet- en regelgeving betrokken.
Bij de jaarrekening een kwaliteitstoets heeft plaatsgevonden op de naleving van de wet- en regelgeving en de
onderliggende documentatie. Hiertoe ontvangt u van ons te zijner tijd de checklist jaarverslaggeving en de
checklist op te leveren stukken (“Werkafspraken gemeente Valkenswaard”) bij de interim- en
jaarrekeningcontrole.
Een toereikende aanlevering van conceptstukken is essentieel voor de realisatie van de in de voorgaande
paragrafen opgenomen onderwerpen. Daarom maken wij in overleg met de concerncontroller gedetailleerde
werkafspraken over vorm, inhoud en tijdigheid van de op te leveren conceptstukken. Voorts zijn van toepassing
de randvoorwaarden voor de controle van de jaarrekening zoals opgenomen in vraag 3 paragraaf 6.4
“Flexibiliteit” van onze “Offerte accountantsdiensten gemeente Valkenswaard” van 19 juni 2006.
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7. Evaluatie kwaliteit dienstverlening
Een kwalitatief goede dienstverlening die aansluit op de wensen en behoeften van de gemeente Valkenswaard is
één van onze belangrijkste doelstellingen en daarmee een permanent aandachtspunt.
Binnen Deloitte Accountants waarborgt een stelsel van procedures en maatregelen de periodieke beoordeling en
evaluatie van de kwaliteit van het geleverde werk gericht op:
het verder verbeteren van de communicatie tussen de gemeente Valkenswaard en Deloitte Accountants;
het onderkennen van aandachts- of verbeterpunten voor onze dienstverlening in de toekomst;
het handhaven van de betrokkenheid bij de gemeente Valkenswaard en de te leveren kwaliteit.
Een belangrijk element van de beoordeling en evaluatie is de communicatie met het management van de gemeente
Valkenswaard en overige betrokkenen. Wij streven naar het op een actieve wijze verkrijgen van feedback in relatie
met de bestaande verwachtingen.
Ten slotte voert een bestuurslid van Deloitte iedere twee jaar een cliëntservicegesprek met de voorzitter van het
auditcommissie, de griffier, de wethouder financiën, de gemeentesecretaris en de concerncontroller van de
gemeente Valkenswaard. In dit gesprek komt onder meer aan de orde of de totale dienstverlening van Deloitte
voldoet aan de verwachtingen.

8. Tot slot
Wij vertrouwen erop met dit dienstverleningsplan inzicht te hebben gegeven in onze voor het boekjaar 2010 uit te
voeren werkzaamheden.
Hoogachtend,
Deloitte Accountants B.V.

drs. A.P.W.M. Scheepers RA
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