MEMO
Aan

:

de raads- en burgerraadsleden van de gemeente Wormerland

Van

:

de controlecommissie

Datum

:

29 mei 2012

Onderwerp

:

de jaarrekening 2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op 24 mei jl. heeft de controlecommissie de jaarrekening besproken. Aanwezig bij dit overleg: de
leden: de heren J.N. Stevens (vz), H.J.J. van der Snoek, F.C. Sanders, Deloitte: de heren M.E.
Dubbelman en N. Fritz, adviseurs: de heer R.P. Hendriks, mevrouw M. van den Hende, mevrouw M.
Hollander, de heer S. Olboeter-Verhoeven en mevrouw Vrolijk.

De controlecommissie heeft goed kennis genomen van Jaarstukken 2011 en kan u
mededelen dat de inhoud als begrijp elijk en leesbaar is bevonden. Van de accountant
mochten we vernemen dat de jaarstukken ook een goede weergave van de financiële
situatie van onze gemeente geven. Zelf hebben we ook mogen constateren dat de
jaarrekening een brede kijk op de financiën geeft en dat de toelichting op de
verschillende onderdelen uitgebreid en zover na te gaan volledig is. Ook zijn de
geoormerkte en meer vrij aanwendbare reserves voldoende duidelijk verwerkt, zoals
tijdens het overleg van de controlecommissie is opgemerkt. De jaarrekening geeft de
controlecommissie wel aanleiding voor een beperkt aantal opmerkingen.
De presentatie van de jaarrekening is als gebruikelijk het resultaat van de vaste
vormvereisten zoals die voor gemeenten van kracht zijn, zoals deze bijvoorbeeld gelden
voor de waarderingsgrondslagen, de methode van afschrijving alsmede de
hoofdstukindeling. Burgemeester en wethouders hebben daarbij wel een eigen
speelruimte en het zijn uiteraard de resultaten van 2011 alsmede het effect van deze
keuzen waarover de Raad zich kan uitspreken, en niet de controlecommissie.
In deze kan de controlecommissie u er op wijzen dat het positief resultaat op twee
wijzen kan worden bekeken. Burgemeester en wethouders presenteren het positieve
resultaat als een resultante van verkregen en niet gebruikte inkomsten betreffende niet
benutte onvoorziene budgetten (programma 12), hogere ontvangen uitkering
gemeentefonds (programma 13) en het positieve saldo WMO (programma 14). Het geeft
een positief resultaat van 811.344 euro. Anderzijds, een deel van dit positief effect wordt
veroorzaakt door de mutaties in reserves. De controlecommissie stelt dit slecht vast, de
gemaakte keuzen zijn van politieke aard.
De risicoanalyse over de genoemde posten komt de controlecommissie adequaat over.
Reserveringen voor de Zaanbrug, het vertraagde baggerwerk, de waarschijnlijk nog
komende extra bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid zijn echter niet opgenomen.
Aangehouden zijn de reserveringen voor de sportterreinen en de nieuwe
brandweerkazerne. De controlecommissie wijst daar slecht naar, de gemaakte keuzen
zijn van politieke aard.
Kortom, bij deze steunt de controlecommissie dat de jaarrekening 2011 door
burgemeester en wethouders aan de raad wordt voorgelegd,
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