D e l o ì l l ? Accountants B.V.
ī e m l g a l a a n 15
9727 D W G r o n i n g i n
«OŪAĪûronĹnoţn
Nederland
T?\ C33

Iíīò

Ftfc'Ūflfl 2 4 B 9 B 7 Ū
ļ v w w . d e ' o i tte.nl

Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Groningen
Accountantsverslag
21 april 2015

1
Ũī\(A«.t

Accōunlanu eV.lĮľngïitluB^tAln

fertieŕcUmţind"

nunuríí J4JŮ7B5Í

h e l h i i ŵ t ü f r ĵ i i i ř i van de K a m e r \ 3 i t Ī D o p h a n ď B Í H

Member o'
Defoftt? T o u c h e TohmaEIU Llmīled

îloitte

DřfņUīg r,íiD'Jľ,La.-;iť.V.
EĘfljs-gūlaan I E
9727 D W Ŭ r ū n r n g e i
PoElhuţţEű
9700. A Z G r o n i n g e n

TílOE&iSSĪSfiS
F Ĵ ( M Í ïïfl W O
L

whVw.delDlliP'.nL

Het algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen
Lloydsweg 17
9641 KJ VEENDAM

[ljl.ru

Behandeld d c ō r

Omken/neA

21 april 2015

E.JJongsma RA
088 288 1527

31J 39J 5720201522708¬
EĴJ/md

Ondeiwerp

Accounlantsyersjaa vmidg ^ m e e j ^ chappelLĩķē reKelĩnť.
Omaevinŕsdicnst ĢroninļĮĽn v oor ĥ c l boekjaar 2014
Geacht bestuur,
W i j hebben de jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
Groningen gecontroleerd. De jaarrekening van de Omgevingsdienst Groningen is opgesteld onder
eindverantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. Dit accou ntanîSYerslag bevat onze
belangrijkste bevindingen.
B i j deze jaarrekening hebben w i j op 21 april 2015 een goedkeurende controle verklaring verstrekt.
Het verslag van bevindingen is bedoeld om u te ondersteunen in de beoordeling van de
jaarrekening 2014. De bevindingen en beschouwingen in dit verslag komen voort uit onze
controlewerkzaamheden. W i j wijzen u erop dat uw controlerende taak uiteraard verder gaal dan
uitsluitend het financieel geĩìnĩe perspectief vanuit de accountantscontrole.
Graag maken w i j van de gelegenheid gebruik om uw organisatie en de ambtelijk medewerkers Ie
bedanken voor de samenwerking en voor uw constructieve houding tijdens onze controle.
Mochten er vragen zíjn naar aanleiding van dit verslag, dan zijn wíj graag bereid die te
beantwoorden.
Hoogachtend,
Deloiīte Accountants B V .
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I.

Inleiding

1.1

De opdracht die u ons hebt verstrekt

Door middel van de door u getekende opdrachtbevestiging van 1Ä september 2014 heef! u ons
opdracht gegeven tot de controle van de jaarrekening 2014 van uw organisatie. De doelstelling
van de controle is heL afgeven van een controle verklaring bij de jaarrekening 2014 van de
Omgevingsdienst G roningen. De accountantscontrole omvat naast de controle op de getrouwheid
van de cijfers ook de rechtmatigheid van het financiële beheer over het jaar 2014, zoals
uitgeoefend door of namens het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur legt door middel van de
jaarstukken, de jaarrekening en het jaarverslag verantwoording af aan het algemeen bestuur. Het
dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de jaarrekeningen heeft díe verantwoordelijkheid
schríftelijk aan ons bevestigd.
[n dit accountants verslag geven wij een toelichting op de bevindingen die voortvloeien uil de
controle.

1.2

Er is een goedkeurende con í role verklaring verslrekt

Het oordeel op basis van ons onderzoek naar de getrouwheid en de rechtmatigheid geven wij weer
īn de controle verklaring. Bíj dit onderzoek geven w i j antwoord op de volgende vragen:
*

Zijn de in de jaarrekening gepresenteerde baten en de lasten over 2014 en de activa en passiva
per 31 december 2014 getrouw weergegeven?



Zijn de baten en lasten en de balan smut alles in overeenstemming met de begroting en met de
van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder de verordeningen van de
Omgevingsdienst Groningen, en zijn deze rechtmatig tot stand gekomen?



Makende inrichting van heī financieel beheer en de financiële organisatie een getrouwe en
rechtmatige verantwoording mogelijk?



Is de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten?



Is het jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening?
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In overeenstemming meī hel Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) hebben
w i j de volgende goedkeuring* en rapporteringstoleranties gehanteerd;

G

ned k L ii f i N ^ in 1 e v.i

u

1 ies

Fouten
Onzekerheden

1 van het totaal van de lasten
(inclusief toevoegingen aandc
reserves)
3 ^ van het letaal van de lasten

e

] 44 000
Ê 432.000

līiip |ior Itl'i ngsfolcm n f les
Door ons gehanteerd:
Fouten

59ĥ van bovenstaande
goedkeu ringstolerantíes

Ē 7.200

Onzekerheden

Ē 21.600

Na afronding van onze controle resteren de volgende controleverschillen en onzekerheden, wat
ook blijkt uil onderstaande tabel:
0 ii ;\iv 1111 i! \ecn Ie con f roīeve ľSťliĩHe n

Rechtmatig
heid

(•eiľfliiMĪieid:

(ì et rauwheid:

Invloed
EÎĮjen vermogen

Invloed
Rcş ui laat

0

0

n.v.l.

0

0

0

0

0

Totaal verschillen
Totaal onzekerheden
Totaal v erschillen en onzekerheden

:

W i j hebben bij de door het dagelijks bestuur opgestelde jaarrekening 2014 een verklaring mei een
goedkeurende strekking afgegeven, zowel voor het aspect getrouwheid als voor hel aspect
rechtmatigheid.

Befoíftte
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2.

Controlebevindingen jaarrekening 2014

In dit hoofdstuk rapporteren wij de belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de controle van
de jaarrekening over 2014 van de Omgevingsdienst G roningen,

2.1

Het T jaar van de Omgevingsdienst Groningen

De Omgevingsdienst G roningen is een jonge organisatie. ī n d e opstart of pioniersfase, waarinde
Omgevingsdienst G roningen eigenlijk nog verkeert, zijn er veel zaken die opgepakt moeien
worden, onder andere op het gebied van:





strategie en beleidsvorming;
organisatie en proeessen;
besturing cn beheersing;
informatietechnologie;



mensen en cultuur

Er zijn inmiddels diverse goede stappen gezet om de taken goed te knnnen uitvoeren. Voor de
komende jaren zullen wij u vanuit onze rol als uw accountant zoveel mogelijk van natuurlijk
advies voorzien, om de organisatie verder te helpen. W i j hebben ons Ín 2014 met name gericht op
het identificeren van verbeīerpunten voor de interne beheersing. Deze zijn in de managementletter
opgenomen en ze zijn, ter informatie voor het algemeen bestuur, īn samengevatte vorm eveneens
in het volgende hoofdstuk opgenomen,

2.2

Samenvatting managementletter op basis van de interim-controle

Tijdens de interimcontrole van eind 2014 hebben we aandacht besteed aan de interne
beheersmaatregelen bij dc Omgevingsdienst G roningen. Uit onze procesbeoordeling komt het
volgende beeld naar voren:
Pr òces

Stal UĒ 2014 ļ

Tusse n 1 ijds e i n fo rmalįetfOūrzi enino,

ö

Personele kosten
Inkopen cn betalingen

Proces Is op orde.
Proces Is In de basis op orde. er zijn wel enige relevante
aandachtspunten. OEI betreft aandachtspunten op
mlddelľanqe termijn.
Proces bevat asndachtspunten die vċůr de jaarrekening
cnnlrole veiholnen dienen la zijn.

Be!©i«;e
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Op basis van onze controle van de interne beheersing hebben wij een aantal aanbevelingen gedaan
aan de directie/het dagelijks bestuur die gaan over planning en control, personele kosten en
inkopen en betalingen. De aard van de verbeīerpunten was zodanig dat we die vinden passen bij
een startende organisatie. Daarnaast hebben deze bevindingen het vormen van een (positief)
oordeel over de jaarrekening door ons als accountants niet in de weg gestaan. Hieronder hebben
w i j per onderdeel een samenvatting opgenomen van de aan het dagelijks bestuur gerapporteerde
punten.
Planning en control en tussentijdse Informatievoorziening
»

De najaarsrapportage is tijdig opgesteld en biedt het DB de mogelijkheid tijdig bij te sturen.
Dat vinden wij een goede zaak,
« U onderscheidt drie niveaus van informatievoorziening, ingericht naar doelgroep: manage
ment, dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Op zich vinden wíj deze rapporteringsstructuur
begrijpelijk. Toch willen we graag het volgende nog opmerken: de kwaliteit en diepgang van
de analyse zoals opgenomen ín de rapportage kan naar onze mening worden verbeterd. We
noemen als voorbeeld de afwijkingen ten aanzien van personeelskosten. Op hoofdlijnen
worden de afwijkingen verklaard, maar de analyse van de onderliggende posten, inclusief een
duiding van de oorzaken en de vertaling naar wat dit voor de begroting en de jaarrekening
betekent, kan nog worden verbeterd.
" Uit de rapportage blijkt dat een aantal afwijkingen incidenteel is (zoals de afspraken díe
gemaakt zijn in het kader van het Sociaal Statuut en de nog niet gerealiseerde investering
VTHsysteem), In de rapportage ontbreekt echter een duiding van incidentele en structurele
afwijkingen. De informal íe waarde van de rapportage neemt toe als deze duiding wordt
toegevoegd. Deze kan namelijk helpen om in beeld te krijgen hoe de exploitatie van de
Omgevingsdienst er uitziet zonder incidentele posten en wat dat betekent in meerjarig
perspectief.
» De rapportage is met name financieel van aard; er wordt niet gerapporteerd over
doelstellingen/voornemens ten aanzien van de VTHtaken en over de mate waarin de acties
die zijn genoemd in het bedrijfsplan worden gerealiseerd. We kunnen ons voorstellen dat in
volgende rapportages (op hoofdlijnen) ook wordt ingegaan op deze aspecten, omdat dit
uiteindelijk ook zaken betreft die van invloed zijn op de primaire doelstellingen van de
Omgevingsdienst Groningen.
Personele kosten
*

Zowel de verwerking als de controle van de mutaties berust bíj de personeelsadministratie van
de provincie Groningen. Hierdoor bestaat het risico dat onjuiste en/of onvolledige mutaties die
zíjn doorgevoerd niet (tijdig) door de Omgevingsdienst G roningen worden ontdekt. Het risico
is weliswaar deels ondervangen doordat de interne controle functionaris achteraf interne
controlewerkzaamheden op de personeelsmutaties heeft uitgevoerd, maar w i j vinden dat
risico's vooraf afgedekt dienen te zijn.

B«l@iö;e
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Inkopen en betalingen
9 W i j adviseren u om vooraf íe beoordelen of de juiste aanbesledings vorm wordt gekozen.
Verder kan voor lopende uitgaven door middel van een contractenregister worden bewaakt
wanneer en hoe er moet worden aanbesteed.
t Om vast te stellen of er goede backups worden gemaakt, is het van belang dat deze backups
periodiek worden getest en dat hiermee wordt vastgesteld dal alle data nog aanwezig zijn, in
het geval van calamiteiten,
De hierboven genoemde verbcterpunten zijn door de directie opgepakt. Bij de eerstvolgende
interimcontrole, in het najaar van 2015, zullen wij de opvolging van deze punten onderzoeken cn
hierover rapporteren.

23

A n alyse res u lt aten en ver mogen

In hoofdstuk 1.2. van het jaarverslag is een analyse opgenomen van de belangrijkste afwijkingen
tussen de (gewijzigde) begroting en de realisatie. De raming voor wijziging gaat uit van een saldo
van baten en lasten van Ē 264,000 De raming na wijziging gaat uit van een saldo van baten en
lasten van C 1,1 miljoen positief. Het werkelijke saldo van baten en lasten komt uit op Ê 1,7
miljoen positief.
De afwijking tussen de raming na wijziging en jaarrekening is toegelicht in de jaarstukken. De
afwijkingen ontstaan met name bij de personeelskosten, omdat vacatureruimte níet is ingevuld.
Deze afwijking had naar onze mening ook eerder inzichtelijk gemaakt kunnen worden, door
tussentijds een inschatting te maken van de verwachte niet benutte vacatureruimte.
Vanwege het hoger dan begrote resultaat is er sprake van een overschot.

