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Controleverklaring jaarrekening 2019

Geachte dames/heren,

Hierbij ontvangt u onze controleverklaring d.d. 3 juli 2020 bij de jaarrekening 2019 van uw gemeente

Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening. Dit
exemplaar is bestemd voor uw eigen archief. Het andere exemplaar van de controleverklaring is voorzien
van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke
handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverklaring gebruik te maken van het
exemplaar van de controleverklaring dat niet is voorzien van een persoonlijke handtekening. Dit conform
het advies van de beroepsorganisatie NBA ter vermijding van fraude met handtekeningen van accountants.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de bijgevoegde controleverklaring zonder persoonlijke hand-
tekening wordt opgenomen in de jaarstukken. Deze jaarstukken dienen te worden uitgebracht overeen-
komstig het aan ons voorgelegde definitieve concept (c.q. de laatste drukproef, rekening houdend met de
aangegeven wijzigingen), waarvan een gewaarmerkt exemplaar is bijgevoegd. Overigens wijzen wij u erop
dat onze hiervoor genoemde toestemming vervalt in de situatie dat de jaarrekening niet ongewijzigd wordt
vastgesteld door de gemeenteraad.

Indien u deze jaarstukken inclusief controleverklaring opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de
jaarstukken inclusief controleverklaring goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite.
Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk
bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u
verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening").

Op alle opdrachten verr¡cht door Deloitte zijn de'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, januar¡ 2020'gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel onder nummet 24362837 van toepassing.
Delo¡tte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Overigens wijzen wij erop dat, indien tot het moment van de vergadering van de gemeenteraad
omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing
nog vóór deze vergadering moet worden gemaakt. Uiteraard vervalt in die situatie onze hiervoor genoemde
toestemming.

Hoogachtend,

Deloitte Accountants B.V
a

)

Bijlagen:
. Eén exemplaar van de getekende controleverklaring
. Eén exemplaar van de was getekende controleverklaring
. Eén exemplaar van de gewaarmerkte jaarstukken 2019
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de gemeenteraad van gemeente Maastricht

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van gemeente Maastricht te Maastricht gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van
gemeente Maastricht op 31 december 2019 in overeenstemm¡ng met het Besluit begroting en

verantwoording provincie en gemeenten (BBV).

a Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle

van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de

begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder
gemeentelijke verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader.

a

a

a

De jaarrekening bestaat uit

a Het overzicht van baten en lasten over 2019.

De balans per 31 december 2019

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

a De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat
is vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2020 en het Controleprotocol WNT 2019. Onze

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie'Onze verantwoordelijkheden voor de

controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van gemeente Maastricht zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties
(Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en

andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Deloitte Accountants B.
Deloitte Accountants B.

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853
a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Paragraaf ter benadrukking van de impact van het coronavirus

Het coronavirus heeft ook invloed op de gemeente Maastricht. In de toelichting op pagina 216 in de
jaarrekening heeft het management de huidige impact en haar plannen om met deze gebeurtenissen of
omstandigheden om te gaan toegelicht. Ook geven zij aan dat het op dit moment voor hen niet goed
mogelijk is om in te schatten wat de invloed van het coronavirus is op de financiële prestaties en gezondheid
van de gemeente Maastricht. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij
niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-
plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel
bepaald op € 6.934.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor fouten 1olo €n
voor onzekerheden 3olo van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves bedraagt, zoals
voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado en het controleprotocol vastgesteld met het besluit
d.d. 28 januari 2020.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-|nformatie de materialiteits-
voorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2019. Wij houden ook rekening met
afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om
kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met de gemeenteraad overeengekomen dat wij aan de gemeenteraad tijdens onze controle
geconstateerde afwijkingen boven de € 100.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze
mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die
bestaat uit:

De inleiding van de jaarstukkeno

I

a

Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen

De bijlagen bij de jaarstukken.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

2OO7392OBF/Jt/2
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat,

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere
informat¡e, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad
voor de jaarrekening I

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw

weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en

wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de

in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder gemeentelijke verordeningen, zoals

opgenomen in het normenkader.

In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige

interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om

het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude'

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van burgemeester en wethouders afwegen of de

financiële pos¡tie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere
bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders moet gebeurtenissen

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen,

toelichten in de jaarrekening.

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de gemeente.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

200739208F/JU3
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2020, het
Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit;

Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van mater¡eel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten
alsmede de balansmutaties en het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controle-
werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan
bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de
interne beheersing.

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de de gemeente.

!

a Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door
het college van burgemeester en wethouders en de toelicht¡ngen die daarover in de jaarrekening staan.

Het vaststellen dat de door het college van burgemeester en wethouders gehanteerde afweging dat de
gemeente in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeente haar financiële
risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat z¡jn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
organ¡satie haar continuTteit niet langer kan handhaven.

Het evalueren van de presentat¡e, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.

. Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeuÉenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de
jaarrekening van de gemeente, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van
de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeente. Op basis hiervan hebben wij de
aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorgan¡saties.

a

a

2007392OBF/Jt/4
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Wij communiceren met de gemeenteraad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele s¡gnificante tekortkomingen in de interne beheersing.

Maastricht-Airport, 3 juli 2020

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs.
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Geachte leden van de raad,

Graag bieden wij u hierbij ons accountantsverslag aan met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2019 van de gemeente

MaaJtricht. Dezé rapportage beschruft op hoofdlijnen onze controleaanpak en de belangrijkste aangelegenheden die wU tijdens
onze controle in overweging hebben genomen. Wij zijn van mening dat de reikwijdte van onze werkzaamheden en de resultaten
daarvan een deugdelijke basis vormen voor ons oordeel over de jaarrekening 2019 van de gemeente Maastr¡cht.

Status controle

Op het moment van het verstrekken van dit verslag zun wU nog bezig met de afronding van de controle. Als gevolg hiervan
kunnen eventuele wijzigingen plaatsvinden in het definitieve accountantsverslag.

Dejaarrekening 2019 van de gemeente Maastr¡cht geeft een getrouw en rechtmat¡g beeld

De jaarreken¡ng 2019 is opgesteld onder veranwvoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Maaitricht. B¡j deze jaarrekening hebben wij op 3 juli 2020 een goedkeurende controleverklaring voor zowel
getrouwheid als rechtmatigheid verstrekt.

l,V¡j bespreken onze bev¡nd¡ngen met de commissie Begroting en verantwoord¡ng

WU hebben deze rapportage tijdens de vergadering van de commissie Begroting en Verantwoording besproken op 25 juni 2020.
WU hebben de inhoud van dit accountantsverslag afgestemd met de portefeuillehouder, directeur bedrijfsvoering'
concerncontroller en medewerkers Concernzaken.

Met vriendelijke groet,

Deloitte Accountants B.V.

RA

Op alle opdrachten verrlcht door Deloltte zun de'Algemene Voonivaarden Dlenstverlenlng Deloltte Nederland, Januari 2020' gedeponeerd

bU de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepass¡ng.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853-

Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands aff¡liate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Delo¡tte Touche Tohmatsu Limited.

Aan de gemeenteraad van de
gemeente Maastricht
Postbus 1992
620182 MAASTRICHT

Datum
3 juli 2020

ons kênmerk
2007392OBFlJt

Behandeld door
E.J.E. Hollanders MSc RA
088 288 0261
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1 Bestuurlijke samenvatting controle 20Lg

-Æ

-
Hierbij ontvangt u ons accountantsverslag als controlerend accountant van de gemeente Maastricht in het eerste jaar van onze 

"qw'
nieuwe contractperiode. WU kuken met goed gevoel terug op wederom een prettig proces samenwerken met de ambtelijke
organisat¡e. Ook d¡t jaar hebben w¡j gezamenlijk weer stappen gezet in de efficiënte doorloop van het controleproces en op focus
aangebracht op de relevante (risico)gebieden. Met duidelUke afspraken en heldere communicatielijnen hebben wij elkaar goed
weten te vinden en elkaar in ieders rol versterkt.

WU merken op dat wij be¡den bU de start van de jaarrekeningcontrole geconfronteerd zun met de gevolgen van COVID-19 en de
manier van werken en samenwerken. Dat betekent dat de jaarrekeningcontrole volledig digitaal en op afstand heeft plaats-
gevonden, met dagelukse d¡gitale teammeetings en dig¡tale aanlevering en uitwisseling van controle-informatie. Dat betekent dat
wij ruimschoots de vruchten plukken van de investeringen die wij de afgelopen jaren beìden hebben gedaan in het digitale werken.

De gevolgen van COVID-19 raken uw gemeente direct. De snelle verspreiding van het COVID-19-virus daagt lokale overheden uit
om snel en adequaat te handelen. Wij onderkennen in feite 3 fasen gedurende deze COVID-lg-crisis, namelijk reagerent herstetten
en verbeteren. In de fase van reageren heeft u als gemeente Maastricht direct moeten optreden, heeft u snel moeten reageren op
situaties in uw gemeente en heeft u afgezien van lange procedures. U bent tevens gestart met het in kaart brengen van de
(fìnanciële) risico's en gevolgen voor uw gemeente. Aan de batenkant worden alle gemeenten geconfronteerd mèt het gem¡s aan
opbrengsten, zoals toeristenbelasting en parkeerbelasting, en aan de lastenkant met extra lasten in bijvoorbeeld het sot¡ale domein,
hulp voor gemeentelijke ondernemers en bijdragen aan culturele instellingen en verbonden partijen. Ontwikkelingen die u als
gemeente raken op zowel de korte en lange termijn, en waarvan op dit moment niet duidelijk is in welke mate compensat¡e
plaatsvindt door de rijksoverheid. Wij zien op d¡t moment de overgang van de fase reageren naar herstellen Steeds meer openbare
gelegenheden gaan weer open. Ook deze periode wordt de overherd gevraagd om snel te handelen en daadkrachtig op te treden.
Uiteraard volgen wij samen met u de komende periode de efFecten voor uw risicoanalyse en fìnanciële positie. De verbeterFase is
erop gericht om verbeteringen voor de lange termUn door te voeren om beter dan voorheen te kunnen reageren op toekomst¡ge
risico's, en om een impuls te geven aan het nieuwe werken.

Wij willen het college, de directie en de ambtelijke organisatie bedanken voor voorbereiding en kwaliteit van het jaarrekeningproces,
alsmede de transparantie over gemeentelijke ontwikkelingen en standpunten.

trnleidinE en
controleproces

Bestuurlilke samenvettinq
controle 2019
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1 . Bestu u rlij ke sa menvatting controle 2019
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Getrouwl'¡e¡d en
nechtmatig 8'leid
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Kural¡-teit
versüaggevlnq

Goedkeurend oordeel voor getrouwheid en rechtmatigheid.

De gehanteerde mater¡alite¡t !,oor fouten en onzekerheden bedraagt € 6.934.000, respectievelijk € 20'802.000.

De fÌnanciële positie ultimo 2019 is gedaald ten opzichte van 2018.

Het weerstandsvermogen bedraagt C 112,4 miljoen. Deze weerstandscapaciteit is hoger dan de door de gemeente Maastricht

onderkende aanwezige ris¡co's.

In het kader van de huidige coronacrisis heeft de gemeente de eventuele (financiële) risico's en de impact op de ambtelUke

organisatie ¡n kaart gebracht.

Op basis van onze tussentijdse en jaare¡ndecontrolewerkzaamheden hebben wij geen s¡gnificante tekoftkomingen geïdentificeerd

in de interne-beheersingsmaatregelen voor de financiële verslaggeving'

Naar aanleiding van onze controlewerkzaamheden zijn heeft de gemeente diverse correcties in de jaarrekening verwerkt' De

omvang van hét aantal correcties is relatief hoog. De oorzaak voor de omvang van deze aanpassingen is gerelateerd a¿n de

decentiale inrichting van uw beheersorganisatieln de bijbehorende interne beheersing. U bent inmidclels gestart met het in kaart
brengen van de roule om te komen tot een meer centraãl aangestuurde bedrijfsvoeringsorganisatie. lVij verzoeken u om in het

actieólan 2O2O een aanvullende verbijzonderde interne controle in te richten gericht op de kwaliteitstoetsing per

organisatieonderdeel.

W¡j kunnen voor de controle van de jaarrekening 2019 niet volledig steunen op de lT-omgeving. Hierdoor hebben wij aanvullende
gegevensgerichte werkzaamheden moeten uitvoeren, waaronder dètailcontroles. Deze detailcontroles zijn specifìek gericht op de

¡nterne-beheersingsmaatregelen buiten de IT-omgeving om.

Tijdens de controle hebben wij het door het management toegepaste proces met betrekking tot belanrlrijke verslaggevingsvraag-

stutten geëvalueerd. Hierbij ialt te denken aan hèt proces rondom de verbonden partijen en de Wet normering topinkornens. Bii

pro."..uñ waar wij dat nodig achtten, hebben wij spec¡alisten betrokken. Een voorbeeld hiervan is het beoordelen van de

toepassing van deluiste meihod¡"k, de a"nnares, de berekeningen en de consìstente toepassing van de betrokken modellen

en/of de v1n toepalsing zijnde financiële verslaggeving bij buvoorbeeld de waardering financiële vaste act¡va. vvij zijn van mening

dat de verslaggevingsviaagstukken en de toegepaste inschattingen redelijk zijn en consistent worden gebruikt.

Ten tijde van de controle van de jaarrekening hebben wij diverse afwijkingen geconstateerd ten aanzien van de naleving van de

verslággevlngsvoorschriften eaV. W¡ uragen-u aandacht voor dit punt en dit een plaats te geven in het actieplan voor 2020.

BestuurlrJke samenvatt¡ng
controie 2019
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G rondexploitat¡e

WMO

PGB

Aanbested¡ngen

Wij hebben het proces beoordeeld waarmee het management schattingsposten met betrekking tot de grondexploitatie ontwikkelt'
en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. Een en ander in de context van onze verklaring bij de
jaarrekening als geheel. W¡j hebben specialisten ingeschakeld bij het beoordelen van de toepassing van de juiste methodiek, de
aannames, de berekeningen en de consistente toepassing van de betrokken modellen enlof de van toepassing zunde financiële
verslaggeving. Wij zun van mening dat de verslaggevingspraktijken en de toegepaste inschattingen redelijk zijn en consistent
worden gebruikt.

Er is sprake van onzekerheden van € 861.000 in de lasten WMO als gevolg van het n¡et kunnen aantonen prestatielevering bij
1 specifieke zorgaanbieder.

U heeft in 2019, in lijn met de notitie van Bado van maaft 2018. interne controles verricht op de bestedingen PGB'S die belegd
zijn b¡j de SVB. Hierdoor is de onzekerheid over de PGB'S weggenomen'

Bij de controle van de inkopen en aanbestedingen (Europese wet- en regelgeving) hebben wij fouten geconstateerd. Dit betreffen
inkopen die Europees aanbesteed hadden moeten worden maar dat niet zun. Þe totale omvang van deze rechtmatigheidsfouten
bedraagt € 1.671.000 voor 2019. Hier¡n zun tevens de doorloopfouten opgenomen ter grootte van € 786.000. Dit betreft de
bestedingen bij aanbieders in 2019, waarvan het contract afgelopen jaar reeds als onrechtmatig is aangemerkt en waarvoor in
2019 bestedingen hebben plaatsgevonden. Daarnaast hebben wij in 2019 onrechtmatige bestedingen geÏdentifìceerd die
voortkomen uit contracten van voor 2019. Er is geen sprake van nieuwe onrechtmatige aanbestedingen in 2019.

Bestuu rlr;ke samenvatt¡ng
controle 2019
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IE Bestuurf ijke samenvätting
controle 2019 2. Inleiding

Onze bela ng rij kste bevind ingen
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Wij verstrekken een goedkeurende controle-
verklaring bij de jaarrekening 2019

Wij hebben onze controle van de jaarrekening 2019
van de gemeente Maastricht uitgevoerd en
verstrekken een goedkeurende controleverklaring
voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid bij deze
jaarrekening.

Eén fe¡telijke niet-gecorr¡geerde
controleverschil geidentificeerd met betrekking
tot het vermogen en het resultaãt

Wij hebben tijdens onze controle 1 niet-gecorrigeerde
feitelUke afwijking geTdentificeerd groter dan onze
rapporterings-drempel of kleiner dan de formele
rapporteringsdrempel die naar onze professionele
oordeelsvorm¡ng relevant zijn om te rapporteren en
die van invloed zijn op het vermogen of het resultaat
van de gemeente.

Geen feitel¡jke niet-gecorrigeerde
controleverschillen geTdentificeerd met
betrekking tot rechtmatighe¡d

De in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten
alsmede de balansmutaties over 2Ol9 zijn in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand
gekomen in overeenstemming met de begrot¡ng en
met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepal¡ngen, zoals opgenomen in het door
de gemeenteraad op 28 januari 2020 vastgestelde
controleprotocol.

Op basis van de uitgevoerde controlewerk-
zaamheden wat betreft de naleving van de
Europese aanbestedingsrichtlijnen hebben wij
onrechtmatigheden vastgesteld die geen impact
hebben op de strekking van de controle-
verklaring.

De begrot¡ngsoverschr¡jdingen zijn in de
jaarrekening toegel¡cht.

PGB-bested¡ngen

De PcB-bestedingen z¡jn door uw gemeente
(verplicht) belegd bij de Sociale Verzekeringsbank
(SVB). De accountant van de SVB heeft een
oordeel met beperking bij de verantwoordingen
2019 afgegeven, vanwege rechtmatigheids-
afwijkingen.

In 2019 heeft u controlewerkzaamheden
uitgevoerd om de rechtmatigheid en de
prestatielevering van de lasten vast te stellen.
Hieruit zun geen tekortkomingen gebleken, zodat
de PcB-bestedingen als zeker zijn aangemerkt in
de jaarrekening 2019.

Onzekerheden in de lasten WMO

Een gedeelte van de lasten inzake WMO hebben
wU voor 2019 voor een bedrag van € 861.000
aangemerkt als onzeker. Voor de lasten is door de
accountant van 1 zorginstelling niet vastgesteld
dat voldaan is aan de prestatielevering. Vanuit
het inkoopteam van gemeente Maastricht zal
nader onderzoek plaatsvinden op de recht-
matigheid van de uitgaven vast te stellen.

Geen fe¡tel¡jke n¡et-gecorrígeerde
controleverschillen geidentificeerd met
betrekk¡ng tot S¡Sa

Wij hebben geen controleverschillen (fouten
en/of onzekerheden) in de in de
SiSa-bijlage 2019 verantwoorde informat¡e
geconstateerd.

,i:

Inle¡ding

W¡j verstrekken een goedkeurende controle-
verklaring bij de jaarrekening 2019.

De geconstateerde afwukingen vallen binnen de
toleranties en hebben geen invloed op de
strekking van de corfroleverklaring.
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cÕntrole 20 19(Ð 2. Inleiding

Onze bela ng rij kste bevind ingen

Geen feitelijke niet-gecorr¡geerde
controleverschillen geiïentif¡ceerd met
betrekking tot de wet normering bezoldiging
topfunct¡onar¡ssen publ¡eke en semipublieke
sector (wNT)

WU hebben tudens onze controle geen niet-
gecorrigeerde feitelUke afwijkingen geidentifi ceerd
groter dan de wettelijke rapporter¡ngsdrempel van
€ 5,000 met een maxlmum van € 10.000 dle van
invloed zijn op de WNT.

Onze opdracht is ongewijzigd uitgevoerd

Met de opdrachtbevest¡ging heeft u ons opdracht
gegeven tot het controleren van de jaarrekening
2019. Naast de opdrachtbevestiging zijn bepalend
(geweest) voor onze controle:

. Het Besluit accountantscontrole decentrale
overheden (Bado).

. Het door de gemeenteraad in januari 2020
vastgestelde normenkader 2019.

De reikwudte van onze controle staat omschreven in
de opdrachtbevestiging. Er is gedurende het verloop
van de controle op geen enkele wuze sprake geweest
van een beperking of wuziging in de reikwijdte van
onze controle. WU achten de reikwijdte van onze
controle voor 2019 voldoende voor de doelstelling
van onze controle.

Wij zijn onafhankelijk van de
gemeente Maastricht

Ons zijn geen relat¡es bekend tussen Deloitte
Accountants B.V. en haar zuster- en/of
dochterondernemingen of de memberfirms van
Deloitte Touche Tohmatsu Limited en hun
respectievelijke zuster- en/of dochter-
ondernemingen en de gemeente, die naar ons
professionele oordeel mogelijk van invloed
kunnen zijn op onze onafhankelijkheid.

Onze volledige onafhankelijkheidsbevestiging is

te vinden in bulage C bij deze rappodage.

ln erai id

Fìnänciêle positie van uw
gemeente

Interne beheersing

Overige aangelegenheden

Bijlagen
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Onze bela ng rij kste bevind ingen
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Er zijn geen belangrijke wijz¡g¡ngen
doorgevoerd in de verslaggev¡ngsregels

Significante verslaggevingsgrondslagen en de
toepassing hiervan zijn zeer belangrijk voor de
presentatie van de financiële positie en de
resultaten van de gemeente. Daarnaast
vereisen zU van het management het
toepassen van oordeelsvorming ten aanzien
van moeilijke, subjectieve en complexe
posities, vaak vanwege de noodzaak om
inschattingen te moeten maken over het effect
van zaken die inherent onzeker zijn.

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen
van de gemeente zUn uiteengezet in de
toelichting in de jaarrekening 2019.

Wij hebben het door het college van
burgemeester en wethouders en het ambtelijk
management toegepaste proces met betrekking
tot belangrUke verslaggevingspraktuken
geëvalueerd, en hebben gegevensgerichte
controlewerkzaamheden uitgevoerd. Indien
nodig, hebben wU specialisten betrokken bij het
beoordelen van de toepassing van de juiste
methodiek, de aannames, de berekeningen en
de consistente toepassing van de betrokken
modellen en/of de van toepassing z|nde
fÌnanciële verslaggeving.

WU zijn van mening dat de verslaggevings-
praktuken en de toegepaste inschattingen
redelijk zun en consistent worden gebruikt.

.i..j ¿ i¡

I nlerdrnq

Wij hebben de jaarreken¡ngcontrole 2019
uitgevoerd met inachtneming van de
volgende toleranties¡ zoals opgenomen in de
door u vastgestelde controleverorden¡ng :

. Voor fouten bedraagt de tolerantie
1olo vâlt het totaal van de lasten, inclus¡ef
toevoegingen aan de reserves:
c 6.934.000.

Voor onzekerheden bedraagt de
tolerantìe 3olo van het totaal van de
lasten, inclusief toevoegingen ãan de
reserves: € 20.802.000.

De rapportagetolerantie voor fouten en
onzekerheden stellen wij op € 100.000 voor
getrouwheidsbevindingen en € 250,000 voor
rechtmatigheidsbevindingen conform uw
controle-protocol, of wU rapporteren deze als
wU dit om kwalitatieve redenen van belang
vinden,
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gemeente
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3. De financiële positie van uw gemeente

In dit hoofdstuk geven wij op
hoofdlijnen een samenvatting
van de ontwikkelingen in het
vermogen en het resultaat van
uw gemeente

De vermogenspos¡t¡e van uw gemeente is
gedaald ten opz¡chte van 2018

In het BBV, de verslaggevingsregels voor
gemeenten, wordt een duidel¡jk onderscheid
gemaakt tussen resultaatbepaling en
resultaatbestemm¡ng. Alle baten en lasten
dienen via het overzicht van baten en lasten in
de jaarrekening te lopen. Er mogen geen baten
of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen
worden gemuteerd.

De mutaties in het eigen vermogen v¡nden
plaats door middel van de resultaat-
bestemming. Het gerealiseerde totaalsaldo van
baten en lasten 2019 bedraagt € 10,9 miljoen
nadelig. Per saldo is tussentijds € 7,3 miljoen
aan de reserves onttrokken, zodat het
uiteindelijk gerealiseerde resultaat over 2019
€ 3,5 miljoen nadelig bedraagt. Dit resultaat is
afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen
in de balans. De tussentijdse resultaat-
bestemming heeft plaatsgevonden op basis van
raadsbesluiten.

In het hiernavolgende overz¡cht hebben wij de
ontwikkeling van het eigen vermogen
opgenomen.

E¡gen vermogen (¡n € l.oOO)

E¡gen vermogen per 1 januari

Tussentudse resultaatbestemming

2019 2018

tgt.245 L82.9t4

2lJ17

191.694

-l- 7.349 -/- 577 -/- r7.24L

Gereal¡seerd resultaat -l- 3.so2 8.908 8.461

E¡gen vermogen per 31 december 179.313 19L.245' L82.97.4

De omvang van het eigen vermogen bedraagt ultimo 2019 23o/ovan het balanstotaal (2018: 26010 van het
balanstotaal).

Saldo baten en lasten

Het feitelijke saldo van baten en lasten in een jaar wordt weergegeven als het gerealiseerde totaalsaldo van baten
en lasten. Daarnaast kent de gemeente ook het gerealiseerde resultaat. Dit is het gerealiseerde totaalsaldo van
baten en lasten plus of min de tussentijdse resultaatbestemmingen. Deze bestemmingen bestaan uit in de loop van
het jaar gedane onttrekkingen uit reseryes minus de tussentijdse stortingen in reserves. De stoÊingen in dan wel
onttrekkingen aan reseryes vinden plaats op basis van door u genomen besluiten. Het gerealiseerde resultaat is dus
mede het gevolg van de politieke besluitvorming.

l- n¿ncrere pós:re van uw

9eIrCerìte

D- 'n¿. , lPl- J..\l l, ,ón .\\

,efletnlr

(Ð

Inteme beheersing@

Overige aangelegenhed€n@
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3. De financiële positie van uw gemeente

Gerealiseerde saldo van
bâten en lasten

Af: stort¡ngen in reserves 37'793

BU: onttrekkingen aan 45.142

reserves

Saldo mutat¡es reserves

Gerealiseerde resultaãt

Concreet betekent dit voor uw gemeente het
volgende:

Explo¡tat¡eresultaat
(¡n € 1.ooo)

Totale baten 644.446

Totåle lasten 655.697

De exploitatie over 2019 laat een nadelig
gerealiseerd saldo van baten en lasten zien van
€ 10,9 mluoen, ten opzlchte van een begroot nådelig
saldo van € 13,0. Dlt ls een voordeel van
€ 2,1 mlfoen.

De lasten zun € 11,0 mluoen hoger dan begroot.
Hlertegenover staat dat de båten met € 13,1 ml[oen
voordeliger zijn. Een grote añ^/ijking betreft de
realisatie van het sociaal domein waarbij een negatief
resultaat van € 8,9 mlljoen is gereallseerd. De baten
zun ook hoger als gevolg extra opbrengsten vanu¡t
bouwleges, grondexploitat¡e, verkoop panden en
vrijval van voorzieningen.

In de programmaverantwoording (hoofdstuk 2) zUn
de verschillen op productniveau (taakvelden)
verklaard. In de toel¡chting op het overzicht van
baten en lasten (hoofdstuk 4.4.1) is d¡t eveneens
nader toegelicht.

Verderop ¡n deze rapportage gaan wij nader in op de
verschillen tussen de begrote en de werkelijke lasten
in het kader van de begrotingsrechtmatigh€id.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen betreft de relatie tussen de
beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde
weerstandscapaciteit vanwege de ¡ngeschatte
rislco's.

De door uw gemeente berekende beschikbare
weerstandscapac¡teit bedraagt € 112,4 mluoen
(2018: € 125,1 mluoen), De beschlkbare
weerstandscapaciteit is gedaald ten opzichte van
voorgaand jaar.

De Inventarlsatle van de ris¡co's d¡e ln de paragraaf
Weerstandsvermogen (in het jaarverslag) is
opgenomen, geeft een indicat¡e van de financiële
omvang van de belangrükste (speclfreke) rlslco's,
inclusief een inschatting van de kans dat het
geidentificeerde risico zich voordoet, om zo de
benodigde weerstândscapaclteit te kunnen bepalen.
Daarbu wordt een doorlopend inzicht gegeven in de
grootste rislco's (qua flnanc¡ële lmpact en kans) voor
uw gemeente, en wordt vermeld welke rlslco's zijn
verdwenen en/of nieuw zijn geTdentif¡ceerd. Ook
wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op nieuw
gedeffnleerde en gewijzlgde rlslco's ln de top van de
groobte rlslco's.

U heeft ervoor gekozen om de financiële vertal¡ng
van deze rlslco's nlet op te nemen ln uw Jaarstukken.
Op basis van uw e¡gen analyse geeft u aan dat de
ratio weerstandsvermogen(beschikbare weer-
standscapaciteiVbenodigde weerstandscapac¡teit)
voldoende is.

Voor meer gedeta¡lleerde informatie over uw
weerstandspositie verwijzen wij u naar de paragraaf
"Weerstãndsvermogen en rlsicobeheeßlng" in uw
jaarverslag 2019.

-/- 1O.8s1

7.349

-l- 3.so2
/,,:|tr1f.ffi SqtÈffi .4s-ffi-ffi Fn-.c',"*Tirffi
ffiffiffi
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Interne beheersing

Overige aangelegenheden@

B¡Jlãgen@
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4. Belangr¡jkste
bevind¡ngen uit
onze controle
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Dit hoofdstuk bevat onze
bevindingen die, naar ons
professionele oordeel, van belang
zijn om te rapporteren

4.1 De grondslagen van de jaarreken¡ng zijn
aanvaardbaar

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van uw
gemeente zijn uiteengezet in de grondslagen van de
jaarrekening 2019. In 2OL9 zijn er geen s¡gnificante
wijzigingen doorgevoerd in de verslaggevings-
voorschriften BBV.

Signif¡cante (beeldbepalende) verslaggevings-
grondslagen en de toepassing ervan zun belangrijk
voor de presentatie van de financiële positie van uw
gemeente en de baten en lasten in de jaarrekening.
Daarnaast vereisen zij van het college van
burgemeester en wethouders dat zij zich een oordeel
vormen ten aanzien van soms moe¡lijke subjectieve
en complexe posities, vaak vanwege de noodzaak
om ¡nschattingen te moeten maken over het effect
van zaken die inherent onzeker zijn.

Wij hebben het door het college van burgemeester
en wethouders toegepaste proces met betrekking tot
significante verslaggevingsaspecten geëvalueerd en
hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden
u¡tgevoerd. Waar nodig hebben wij specialisten
betrokken bij het beoordelen van de toepassing van
de juiste methodiek, de aannames, berekeningen en
de consistente toepassing van de betrokken
modellen en/of de van toepass¡ng zunde financ¡ële
versla ggev¡ngsvoorschriften.

4.2 Het jäarverslag is verenigbaar met de
jäarrekening

De jaarstukken 2019 van uw gemeente bestaan
uit:

. Hetjaarverslag 2019 (programma-
verantwoording en verplichte paragrafen).

. De jaarrekening 2019 (waarderings-
grondslagen en grondslagen voor de bepaling
van het resultaat, balans met toelichting,
integraal overzicht van baten en lasten en de
SiSa-bijlage).

. De bulagen bij de jaarstukken.

In het onderdeel "Programmaverantwoording"
van het jaarverslag dient informatie opgenomen
te worden over de vragen: wat hebben wU
gedaan. wat hebben wU bereikt en wat heeft het
gekost? De programmaverantwoording vormt
samen met de verplicht voorgeschreven
paragrafen (over o.a. weerstandsvermogen,
bedrijfsvoering, etc. ) het jaarverslag.

Op bas¡s van Nederlandse wetgev¡ng en de
Nadere Voorschriften Controle- en Overige
Standaarden (NVCOS) 720 is de accountant
verplicht bepaafde werkzaamheden uit te voeren
met betrekking tot het jaarverslag en de andere
informatie die in de jaarstukken is
opgenomen.

Als onderdeel van dit vere¡ste hebben wij de volgende
werkzaamheden uitgevoerd :

. WU hebben vastgesteld dat hetjaarverslag de
vereiste informatiL' bevat op basis van artikel 24
lid 2, artikel 25 en artikel 26 BBV.

. Wij hebben, voor :zover wij kunnen beoordelen,
vastgesteld dat verklaringen van de
gemeenteraad in hetjaarverslag en de andere
informatie zoals opgenomen in de jaarstukken
verenigbaar zijn met de beweringen en
verklaringen die in de jaarreken¡ng zun
opgenomen.

. Wij hebben vastgesteld dat de verklaringen ¡n het
jaarverslag overeenstemmen met de resultaten
van de uitgevoerde controlewerkzaarnheden. Deze
verklaringen dien€:n te omvêtten:
- de belangrijkste risico's met betrekking tot het

beleid van de g,e¡ss¡¡a'
- een beschrijving van het ontwerp van de

beheersing van interne risico's en interne-
controlesystemen en een rapportage ten
aanzien van de werking van de beheersing van
interne risico's en interne-controlesystemen
tijdens het boeljaar;

- een beschrijvinfl van eventuele belangrijke
wijzigingen en eventuele belangrijke
verbeteringen die staan gepland, inclusief een
bevestiging dat deze zijn besproken met de
gemeenteraad.

':

4. Belangrijkste bevind¡ngen uit onze controle

@
Financiële positie van uw
gemeente

Belangr jksls bevindi^gen Urt

onze controle

Bij onze controle hebben w¡j geen
tegenstrijdigheden tussen hel jaarversl¿g en de
Jaarrekening geconstateerd.

Het Jaarverslag en de Jaarrekening ziln rnet
elkaar veren¡gbaar.
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4. Bela ng rij kste bevind ingen u it o nze controle

4.3 De grondexplo¡taties z¡jn geactual¡seerd

Een belangrijke te controleren jaarrekeningpost
betreft de post'voorraden' (grondexploitaties). De
risico's voor de grondexploltaties zun in essentie
terug te brengen tot volgende 3 P's:

Planning: is de tijdsplanning van de projecten
afgestemd op de (on)mogelijkheden in de markt.
Immers, de marktbehoefte bepaalt welke projecten
op welk moment te realiseren zijn.

Programmering: in de afgelopen jaren hebben
economische ontwikkelingen geleid tot belangrijke
wijzigingen in vooral de woningbehoefte. Is er een
kritische analyse gemaakt van de'mix'van woningen
(huur, koop, vrije kavel appartementen, etc.) binnen
de projecten in relatie tot de huidige marktvraag in
de gemeente?

Prijs: de verkoopprijzen van woningen en dus van
grond hebben langere tijd onder druk gestaan. Is
afgewogen welke prijzen kunnen worden
gehandhaafd, rekening houdend met het risico dat
gronden later of in het geheel niet worden
afgenomen?

De 3 P's vormen de basis voor de actualisatie van de
grondexploitaties en zijn ook vermeld in de paragraaf
'Grondbeleid' van het jaarverslag 2019,

Bij onze beoordeling van de door de gemeente
gehanteerde veronderstellingen voor de
actualisatie van de grondexploitaties, zijnde
vooral de uitgangspunten voor de planning
(fasering), de programmering, het prijsbeleid,
maar ook de parameters voor kosten- en
opbrengstenstijgingen en de gehanteerde
rekenrente (renteomslagmethode), hebben wij
het volgende in overweging genomen:

Of de afuonderlij ke veronderstell ¡n gen redelij k
lijken, onderling afhankelijk en intern consistent
zijn, en of ze redelijk lijken wanneer ze collectief
of in samenhang met andere veronderstellingen
worden beschouwd.

Of de veronderstellingen in de markt de
waarneembare veronderstellingen op passende
wijze weersp¡egelen; met andere woorden: is er
consistentie met de algemene economische
omgeving en de economische omstandigheden
inlbij de gemeente?

Of de veronderstellingen aansluiten op de
(vastgestelde) plannen (besluiten) van de raad.

Of de veronderstellingen consistent z¡jn met de
ervar¡ngscUfers van de gemeente (met andere
woorden: ¡s de historische informatie
representatief voor toekomstige situaties?).

Wij hebben voor deze gebieden het proces beoordeeld
waarmee het management schattingsposten
ontwikkelt, en hebben gegevensgerichte controle-
werkzaamheden uitgevoerd, een en ander in de
context van onze verklaring bij de jaarrekening als
geheel. Indien nodig hebben wij specialisten
ingeschakeld bU het beoordelen van de toepassing
van de juiste methodiek, de aannames, de
berekeningen en de consistente toepassing van de
betrokken modellen en/of de van toepassing zijnde
financiële verslaggeving.

Wij zijn van mening dat de verslaggevingspraktijken
en de toegepaste inschattingen redelijk zijn en
consistent worden gebru¡kt.

De grondexploitaties zijn door u voor de
jaarrekening 2019 opnieuw doorgerekend
(geactualiseerd). Waar nodig zijn door u de
verwachtingen bijgesteld, waarmee tevens is beoor-
deeld of het onderhanden werk in de jaarrekening op
een juiste wijze ¡s gewaardeerd en of er mogelijk een
(aanvullende) verliesvoorz¡ening moet worden
getroffen.

Op basis van de actualisatie van de exploitatie-
opzetten bedraagt de voorziening voor verl¡eslatende
exploitatieopzettten ultimo 2019 € 11,7 miljoen
(2018: € 11,5 miljoen). Over 2019 ¡s, op basis van de
voorgeschreven Poc-methode, een resultaat van
€ 0,7 miuoen genomen. Þeze winstneming is verwerkt
in het saldo van baten en lasten.

Op grond van onze beoordel¡ng zun wij van mening
dat de waardering van de grondexploitatie van de
gemeente Maastricht per 31 december 2019 niet
onaannemelijk is.

!!:'.
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4.4 De waardering van het financieel vast
actief WOM Belvédère

Gemeente Maastricht is voor nagenoeg 100o/o

aandeelhouder van de W¡jkontwikkelings-
maatschappij Belvédère. In de jaarrekening ¡s dìt
belang opgenomen onder de financiële vaste activa.
Naast het aandelenkapitaal van € 8,6 miuoen heeft
tevens gemeente Maastricht achtergestelde leningen
verstrekt, alsmede overige financiering.

Op grond van de conceptjaarreken¡ng van
WOM'ËëlVêdere en de geactualiseerde
exploitatieopzetten is sprake van een onrendabele
top van € 20,9 miljoen. Dit tekort wordt per einde
looptijd gedekt door het aanwezige garantie-
vermogen van WOM Belvédère, aangevuld met de
verlies-voorziening die gemeente Maastricht heeft
gevormd. Per 31 december heeft de
gemeente Maastricht een verliesvoorziening gevormd
van € 6.300.000.

Als gevolg van de verwachte resultaten is het Op grond van onze werkzaamheden is de waardering
aandelenkapitaal alsmede de achterqestelde lening van het f¡nancieel vast actief (deelneming en
reeds in voorgaande jaren afgewaardeerd. Per achtergestelde lening) betrouwbaar.
31 december 2019 bedraagt de bruto-waardering
van het financieel vast actief € 98,6 miuoen, waarop
een duurzame waardecorrectie van € 68,7 miuoen
heeft plaatsgevonden.

Per jaareinde hebben wij de financiële positie van
WoM Belvédère alsmede het verwachte exploitatie-
resultaat beoordeeld. Deze beoordeling heeft
plaatsgevonden op basis van de conceptjaarrekening
van WOM Belvédère en de geactualiseerde
exploitatieopzetten van 7 mei 2020. Om de
betrouwbaarheid van de waardering van de voorraad
in de jaarrekening van WOM Belvédère vast te
stellen hebben wij onze interne specialisten van
Deloitte Real Estate ingeschakeld. HierbU heeft de
focus gelegen op de aspecten programmering, prus,
plankosten. parameters en rekenmodel.

4.5 De toereikendheid van voorzien¡ngen

Uw gemeente heeft voorzieningen gevormd voor
verliezen, risico's of verplichtingen die hun oorsprong
vinden in het huidige lloekjaar of in eerdere
boekjaren, maãr waarvan de (verwachte) uitgaven in
de toekomst liggen.

Binnen de voorz¡eningen maakt u, conform het BBV,

onderscheid naar voolzieningen voor'verplichtingen,
verliezen en risico's', ter'egalisering van kosten'
Cgroot onderhoud'), en'voor middelen van derden
waarvan de bestemming gebonden is'.

Vooral de voorzieningen voor verplichtingen, verliezen
en risico's en de voon:ieningen ter egalisering van
kosten zün naar hun aard gebaseerd op veronder-
stellingen en schattingen van het management en het
college.

Zij schatten op basis van hun kennis van de gemeente
en haar omgeving in lvat het efiect van de te
voorziene risico's, verplichtingen en kosten zal zijn in
de komende jaren en wat de omvang var{ de
voorziening moet zijn.

Wij hebben voor deze gebieden het proces beoordeeld
waarmee het management schattingsposten
ontwikkelt, en hebben gegevensgerichte controle-
werkzaamheden uitgevoerd. Een en ander in de
context van onze verklaring bîj de jaarrekening als
geheel en n¡et bedoeld om ons een oordeel te vormen
over de individuele scl'ìattingsposten. W¡j zUn van
mening dat de verslaçtgevingspraktijken en de
toegepaste inschattingen redelijk z¡jn en consistent
worden gebruikt.

(Ð Financièle positie van uw
gemeente
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Bij de controle van de voorzieningen hebben wU in
2019 enkele afwijkingen geconstateerd. Deze
afwukingen zijn deels gecorrigeerd in de jaarrekening
2019. Deze afwijkingen hebben met name
betrekking op de onderhoudsvoorziening waarb¡j
ofwel geen sprake is van geactualiseerd
onderhoudsplan ofwel de dotatie heeft niet
plaatsgevonden op grond van dit plan. Dit heeft
geleid tot een correctie op de onderhouds-
voorz¡eningen van afgerond € 1,1 miljoen. In de
jaarrekening 2019 is nog sprake van
ongecorrigeerde fout van afgerond € 1,9 miljoen
betreffende voorziening onderhoud buiten-
sportaccomodaties,

Voor 2020 hebben wij inmiddels aanvullende
afspraken gemaakt om deze afwijkingen in de
toekomst te voorkomen.

Daarnaast hebben wij vastgesteld dat voor de
onderhoudsvoorzien¡ng buitensport in 2019 een
nieuw onderhoudsplan is opgesteld. Dit plan is echter
niet vastgesteld door de gemeenteraad. Volgens de
financiële verordening had dit wel gemoeten. Dit leidt
tot een niet financiële rechtmatigheidsfout.

Naast de voorgenoemde bevindingen heeft er in
20L9'êën balansverschuiving plaatsgevonden voor
de voorzieningen/reserves afval en riolen. Per
1 januar¡ 2O]-9 zijn de voorzieningen en reserves
samengevoegd tot een voorziening artikel 44 lid 2
(middelen van derden met een specifiek
bestedingsdoel), omdat het inzicht in de opbouw van
de resultaten ontbreekt. Per 31 december 2019
bedraagt de omvang van de voorziening
€ 25,8 miljoen voor riolen en € 2,0 miljoen voor
afval.

Het bedrag in deze voorzienlng is de afgelopen jaren
opgelopen. U heeft ¡n feite gespaard voor
vervangingsinvesteringen. Op dit moment wordt de
voorziening gebru¡kt om de jaarl'rjkse afschrijv¡ngs-
lasten van nieuwe investeringen te dekken. Wij
adviseren de gemeente om een plan op te maken
voor de inzet van deze gelden. De inzet van deze
gelden vindt plaats op grond van een raadsbesluit.
Deze voorziening zou gebruikt kunnen worden als
dekkingsmiddel van nieuwe vervangings-
invester¡ngen, waardoor de administratieve
opboeking van toekomstige vervang¡ngs-
investeringen lager, de voorziening afgebouwd wordt
en de jaarlijkse kapitaallast daalt.

4.6 De naleving van de Europese
aa nbested ¡ n gsregels

Op grond van het controleprotocol dat door uw
gemeenteraad op 28 januarî 2020 ¡s vastgesteld
dienen wU vast te stellen of de gemeente Maastricht
de Europese aanbested¡ngsregels heeft nageleefd.

Gemeente Maastricht verricht inkopen die veelal
decentraal worden verricht. Uit onze audits in de
afgelopen jaren is gebleken dat er veelal diensten en
leveringen foutief in de markt zijn geplaatst. Deze
aanbestedingen hebben vaak het interne beleid
doorlopen, maar er is geen rekening gehouden met
opdracht-waarden/omvang van de dienstlevering of
van het werk die gemeentebreed wordt verricht,
daar de organisatieonderdelen zelf de inkoop
regelen.

In 2019 hebben w¡j op grond van een spendanalyse
een uitvoerige controle verricht op de naleving van
de Europese aanbestedingsregels. Hierbij hebben wij
ca. 80 aanbestedingsdossiers beoordeeld. BU onze
controles hebben w'rj 15 fouten geconstateerd voor
een totaalbedrag van € 1,671,000.

Verder hebben wij vastgesteld dat de gemeente
aanvullende acties heeft ondernomen om de eerder
geconstateerde fouten te herstellen. Dit heeft geleid
tot beëindiging van lopende contracten en het
opnieuw uitzetten van diensten in de markt. In het
foutbedrag van € 1.671.000 zijn nog 9 fouten
opgenomen uit voorgaande jaren voor een
totaalbedrag van € 786.000. Dit betreft de
bestedingen bij aanbieders, waarvan het contract
afgelopen jaar reeds als onrechtmatig is aangemerkt
en waarvoor in 2019 bestedingen hebben
plaatsgevonden. Het overige bedrag betreft
onrechtmatige bestedingen in bestaande contracten
of afspraken van voor 2019. Per 31 december 2019
resteren er nog enkele overeenkomsten die
doorlopen in 2O2O. Er is geen sprake van nieuwe
onrechtmatige aanbestedingen in 2019.
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Bij het uitvoeren van de dossiercontroles hebben wij
geconstateerd dat er bU een aantal aanbestedings-
dossiers sprake is van een dusdanige complexe
situat¡e waarover wij geen oordeel kunnen geven.
Deze dossiers zijn ook besproken met deskund¡gen.
Op grond van de kadernota rechtmatigheid 2018
geven wij geen oordeel over de rechtmat¡gheid van
deze dossiers. Het gaat hier om een vijftal
leveranciers met een totaalbedrag aan uitgaven ¡n
2019 van € 3.575.000.

4.7 De verwerking van mutat¡es Ín de reserves

In de nota Reserves, Voorzieningen,
Weerstandsvermogen en Ris¡comanagement
(Nota RVWR) heeft de gemeenteraad de'spelregels'
vastgesteld voor het vormen van reserves en
voorzieningen. Door de gemeente Maastricht zijn in
deze nota meerdere soorten reserves beschreven die
op verschillende manieren worden gevoed. Bij onze
controle hebben wij deze nota in acht genomen.

Hierbij hebben wij geconstateerd dat voor vijftal
mutaties in de reserves deze nota niet is nageleefd.
De gemeente heeft dit aangepast in de definitieve
versie van de jaarreken¡ng 2019. Hierdoor is geen
sprake van een resterende fout.

Wij verzoeken u voor 2020 te controleren dat alle
mutaties in de reserves voldoen aan de voorwaarden
zoals opgenomen in de nota RVWR.

4.8 Adm¡nistrat¡e en verslaggeving

Bij onze controle hebben wij d¡verse fouten
geconstateerd die door de gemeente zijn
gecorrigeerd. Dit betreffen de volgende correcties

Naleving van de verslaggev¡ngsvoorschriften
BBV.

Rubriceringsfouten

Het gebruiken van de verkeerde elementcodes
binnen de financièle admin¡stratie.

De verwerk¡ng van baten en lasten. Bij de
controle vastgesteld dat correcties van verstrekte
uitker¡ngen als baten worden ver¿¡rtwoord en
vice versa.

Verslaggevingsvoorschriften: Bij onze controle
hebben wij diverse afwijkingen geconstateerd inzake
de naleving van de verslaggevingsvoorschriften. De
gemeente heeft deze gecorrigeerd in de jaarrekening
2019. Momenteel zijn een aantal correcties nog niet
doorgevoerd. Dit betreft afwijkingen in het kader
terminologie en enkele toelichtingen die nog niet zijn
opgenomen. Deze afwijkingen zijn besproken met de
betrokken medewerkers en dit zal worden opgepakt
bij de jaarekening 2020.

verwerk¡ng aflossingsverplichting vaste
schulden met een rentetyp¡sche looptijd van
1 jaar of langer/aflossingsverplichting
verstrekte langlopende leningen (financiële
vaste activa)

Bij de controle hebben wij vastgesteld dat de
aflossingsverplichting op de vaste schulden met een
rentetypische looptijd van 1 jaar of langer is
verwerkt onder de vlottende passiva. Dit geldt
eveneens voor de aflossingsverplichting ten aanzien
van de verstrekte leningen (financiële vaste activa),
waarbu de aflossingsverplichtlng 2020 is opgenomen
onder de vlottende activa.

Deze verwerkingswuze wordt reeds enkele jaren
toegepast. Dit is echter niet in overeenstemming met
de verslaggevingsvoorschrifter.

Naar aanleiding van deze bevindingen u¡t onze
controle heeft de gemeente correcties gemaakt ¡n de
jaarrekening 2019 nìiddels een reclassificatie in de
beginbalans. Op pagina 219,222 en 231 van de
jaarstukken is dit nader uitgen'erkt

Wij verzoeken jullie om de naleving van de
verslaggevingsvoorsr:hriften onder de aandacht te
brengen van de verschillende organisatieonderdelen
en deze vast te leggen in de richtlijnen. Vervolgens
verzoeken wij jullie cle naleving van deze richtlijnen te
controleren zodat deze om¡ssies in de toekomst tot
het minimum worden beperkt.

Binnen de gemeente is momenteel de verantwoorde-
lukheid voor het opstellen van de jaarrekening en het
naleving van de richllunen decentraal belegd bij de
organisatieonderdelern. Wij zien hierbij echter een
belangrijke rol wegg,3legd voor concerncontrol ten
aanzien van het morritoren var dit proces en interne-
controlewerkzaamheden uit te voeren om vast te
stellen dat verslaggevings-voorschriften worden
nageleefd.
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4.9 Socíaal domein

Voor de jaarrekeningcontrole 2019 hebben wij - met
inachtneming van de Audit Alett Sociaal Domein van
de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
(NBA) - de door uw gemeente getroffen maatregelen
om te komen tot een getrouwe en rechtmatige
bested¡ng van de zorg in natura (Wmo en Jeugd,
exclusief PGB's) geëvalueerd.

De PcB-bestedingen zijn (verplicht) belegd b¡j de
Sociale Verzekeringsbank (SVB). De accountant van
de SVB heeft een controleverklaring met beperking
verstrekt bij de verantwoordingen 2019.

In 2019 heeft uw gemeente zelf controle-
werkzaamheden uitgevoerd op de getrouwheid en
rechtmatigheid van de lasten van de zorgverlening in
natura die via de SVB lopen. Om voldoende
zekerheid te verkrijgen over de feitel¡jke levering van
zorg aan cliënten in uw gemeente, is, evenals als in
voorgaande jaren, de volgende controlemix gekozen:

. Uw gemeente onwangt verantwoordingen van
zorgaanbieders op basis van het landel¡jk
controleprotocol, en verricht hierop interne-
controlewerkzaa m heden.

. U verrichtaanvullende controlewerkzaamheden
op de ju¡stheid en rechtmatigheid van het recht
op zorg en de gemeentelijke cliëntenregistratie.

. U verricht controlewerkzaamheden op de
prestatielevering zoals opgenomen in de
controleaanpak i-sociaaldomein.

. U verricht gegevensgerichte controle-
werkzaamheden op de juistheid van de
geldstromen en de facturering.

Vanwege deze werkzaamheden en het feit dat hier
geen onrechtmatigheden uit z¡jn gebleken, zijn deze
lasten niet meer als onzekerheid bestempeld in
20 19.

Toereken¡ng lasten Soc¡aal Dome¡n

Bij de controle van de lasten jeugd en WMO hebben
wij gecontroleerd of toerekening van de lasten aan
de juiste boekjaren heeft plaatsgevonden. Dit heeft
geleid tot enkele correcties, welke door de gemeente
adequaat zijn verwerkt in de definitieve jaarrekening
Deze correcties hebben tevens efrect gehad op de
balanspos¡ties ¡nzake sociaal domein.

Middels backtesting hebben wij de volledigheid en
juistheid van de balansposities gecontroleerd. Dit
heeft onder andere geleid tot een vrijval van
balansposities 2015-2016 waar géén verplicht¡ng
meer aan ten grondslag lag.

Wij adviseren de gemeente om de balansposities
inzake sociaal domein te blijven monitoren en tijdig
het effect op de jaarrekening inzichtelijk te maken.

Tevens hebben wij vastgesteld dat er sprake is van
een significant bedrag aan intrekkingen waar per
heden nog geen creditering van de reeds uitbetaalde
declaraties heeft plaatsgevonden. Voorgenoemde is
adequaat verwerkt in de balanspositie per jaare¡nde.
Echter adviseren wij de gemeente Maastricht om de
interne controle die hierop lopende is binnen
afzienbare tijd af te ronden.

4. Belangrijkste bevind¡ngen uit onze controle

Onzekerhe¡d lasten WMO

Ten aanzien van de lasten WMO hebben wij een
bedrag ad. € 861.000 aangemerkt als onzekerheid.
Voorgenoemd bedrag betreft het versch¡l tussen de
totale lasten conform gewaarmerkte productie-
verantwoording inclusief bijbehorende controle-
verklaring en de totale verantwoorde lasten ten
aanzien in de jaarrekening van gemeente Maastr¡cht.
Dit verschil wordt veroorzaakt bij diverse cl¡ënten de
minimale zorglevering conform toekenning ¡n 2019
niet heeft gehaald. Hier tegenover staat dat er ten
aanzien van andere cliënten meer geleverd is dan
toegekend. Op basis van voorgenoemde zal door het
inkoopteam van gemeente Maastricht in 2020 een
materiële controle worden uitgevoerd. Op basis
hiervan hebben wij de lasten ad. € 861,000
aangemerkt als onzekerheid.
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4. 1O Begrot¡ngsoverschrijdingen zijn toegel¡cht
in dejaarrekening

Naast de controle op de rechtmatige totstandkoming
van de baten, lasten en balansmutaties in de
jaarrekening 2019 hebben wij de begrotings-
rechtmatigheid gecontroleerd. De toe te passen
normen voor d¡t begrotingscriterium zijn gebaseerd op
de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en
moeten door de gemeenteraad zelf nader worden
ingevuld en geconcret¡seerd. Dit gebeurt door middel
van de begroting en via de verordening op het
financieel beheer ex artikel 212 van de
Gemeentewet.

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet
waarborgen dat de baten en lasten binnen de
begroting blijven en dat belangrijke wuzigingen of
dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan
de gemeenteraad, zodat deze tijdig (binnen het
begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem
met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding
aan de gemeenteraad van budgetoverschrijdingen
heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op
het budgetrecht van de raad.

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en
uitgewerkt in de Kadernota 2018 van de
Commissie BBV.

De belangrijkste inhoudelijke aanpassing betreft de
vaststelling dat het overschrijden van de begrotíng
altijd onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft
te worden meegewogen in het accountantsoordeel.
Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed
herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen.

Zoals blUkt uit de hierna opgenomen figuur, is voor
een drietal programma's sprake van een begrotlngs-
overschrijding op de lasten. Het betreft de
programma's 0, 4 en 8.

Deze overschrijdingen zijn in te delen in de
categor¡eën zoals genoemd in de Kadernota
Rechtmatigheid 2018 van de commissie BBV
(paragraaf 4.2.3), en zijn hiernaast in de tabel ook
door ons vermeld.

Wij verwijzen voor een inhoudel'rjke analyse van deze
overschrijdingen naar de analyse in de programma-
verantwoord¡ng in de jaarrekening 2019. H¡ermee
legt uw gemeente verantwoord¡ng af over de
rechtmatigheid van de lasten over 2019. De
geconstateerde kostenoverschrijdingen die formeel
als onrechtmatig worden aangemerkt, hebben -
gezien de oorzaak en de toelichting - geen gevolgen
voor de strekking van onze controleverklaring,

Versch¡llen tussen begrote en
werkel¡jke lasten excl. Dotaties
reserues (in duizenden)

€ 8.000

€ 6.000

€ 4.000

€ 2.000

€0
-€ 2.000

-€ 4.000

-€ 6.000

-€ 8.000

-€ 10.000

-€ 12.000

643 96
1.008 

300 73t

-10.836(oNco

Beg rotingsoversch r¡jdin gen

prooramma 0 Past binnen het
- bestaande beleid.

Itota¿l
è e.ZZZ.OOOI Onrechtmatig, maar

' telt niet mee in het
oordeel.

prooramma 4 Past binnen het
- bestaande beleid.

Itotaal
è s¿r.oool Onrechtmatig, maar

' telt niet rree in het
oordeel.

prooramma g Past binnen het
' bestaande beleid.

(totaal
€ 10.836.000) Onrechtmatig, maar

telt niet mee in het

-541

5.849 oordeel

-8.222
:

)

oiNm\f,n
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De geconstateerde kostenoverschrijd¡ngen die
formeel als onrechtmatig worden aangemerkt,
hebben geen gevolgen voor de strekking van
onze controleverklaring.
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4,11 w¡j hebben geen fouten enlof
onzekerheden in de SiSa-bijlage 2019
geconstateerd

De procedure die uw gemeente moet naleven b'tj de
aanlevering van de bestanden aan het CBS is ten
opzichte van vorig jaar n¡et wezenluk gewijzigd. Uw
gemeente dient in een vast, voorgeschreven
stramien 7 documenten aan het CBS aan te leveren.

Wij hebben de Sisa-bijlage gecontroleerd op basis
van de nota verwachtingen accountantscontrole
SiSa 2019. Hierbij evalueren wlj de getrouwheid en
de rechtmatigheid van de in de SiSa-bülage
verantwoorde gegevens (indicatoren).

Wij willen benadrukken dat u als gemeente zelf
verantwoordelijk bent voor de volledigheid van de te
verantwoorden indicatoren zoals opgenomen in de
Sisa-bijlage. Indien een'0'is ingevuld, zijn wij bij uw
organ¡satie nagegaan of deze'0'terecht is ingevuld,
U heeft dit aan ons bevestigd.

De (verplichte) tabel met fouten en onzekerheden
van de specifieke uitker¡ngen is opgenomen in
bijlage B van dÍt accountantsverslag. Tijdens de
controle hebben wij geen financiële fouten of
onzekerheden geconstateerd.

4.!2wij hebben geen fouten met betrekking
tot de naleving van de wet normering
top¡nkomens (wNT) geconstateerd

De Wet normering bezoldiging topfunct¡onarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang
van 2013 van toepass¡ng en vervangt tegelijkertijd
de Wopt (Wet openbaarmaking u¡t publieke middelen
gefìnanc¡erde topinkomens). Doelstelling van de wet
is het verhinderen dat instellingen in de publieke en
semipublieke sectoren rechtens ¡n staat zijn
bovenmatige bezoldigingen toe te kennen.

Voor gemeente geldt dat de gemeentesecretaris en
de griffier als topfunctionaris worden aangemerkt.

De algemene bezoldiging voor een topfunctionaris
mag voor 2019 niet meer bedragen dan € 194,000
per jaar.

Daarnaast dienen gemeenten de salarissen openbaar
te maken van overige medewerkers (inclusief -
wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan -
ingehuurd personeel) die een bezoldig¡ng ontvangen
boven deze norm. Ten slotte stelt de WNT een aantal
overige eisen, zoals een maximale ontslagvergoeding
voor topfunctionarissen van € 75.000.

In 2019 hebben wij geen overschrijdingen van de
grensbedragen voor topfunctionarissen en overige
medewerkers geconstateerd,

(Ð F¡nânciële positie van uw
gemeente

BelangnJkste bevrndrngen uit
onze controle

Wij hebben geen fouten geconstateerd met
betrekking tot naleving van de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publreke en
semipublieke sector (WNT) en/of van de
publicatieverpl¡chtingen van de WNT.
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4. Belangrijkste bevindingen uit onze controle

4.13 De beoordeling door het college van
burgemeester en wethouders van het risico van
materiële fouten in de jaarrekening als gevolg
van fraude of overtred¡ngen van wet- en
regelgeving

Het college van burgemeester en wethouders is
primair verantwoordelijk voor het voorkomen en
ontdekken van fraude en voor de naleving van de
wet- en regelgeving. Recente ontwikkelingen laten
zien dat de handhaving van anticorruptiewetgeving
aan globalisering onderhevig is, waardoor ook
gemeenten in toenemende mate te maken krijgen
met anticorruptieregels.

Als onderdeel van onze controle hebben wij u
verzocht inzicht te geven in de eigen inschatting van
het risico dat de jaarrekening een materiële afwljk¡ng
zou kunnen bevatten als gevolg van fraude of van
het overtreden van wet- en regelgeving (corporate
compliance), inclusief de aard, omvang en frequentie
van deze inschattingen, het proces dat de directie
daarbU hanteert, alsook de communicatie daarover
met het personeel en met de gemeenteraad. Tijdens
deze gesprekken heeft u aangegeven zich bewust te
zun van frauderisico's, waaronder het belang van
corporate compliance en de analyse van corruptie-
vraagstukken. Hierbu heeft u ook voorbeelden
gegeven van de manier waarop deze r¡sico's worden
beheerst.

In onze voorgaande rapportages hebben wij u
geattendeerd op het belang van periodieke
(fraude)risicoanalyses als vast onderdeel van uw
interne beheersomgeving. Het fraudebeheers¡ngs-
proces betreft het op reguliere basis en op een
gestructureerde manier aandacht besteden aan het
onderwerp'fraude'. Een per¡odieke fraude-
is¡coanalyse, een evaluatie van de r¡sicostrategie
(waaronder de acceptatie van restrisico's) en
risicorespons (waaronder de effect¡viteit van
beheersmaatregelen) met betrekking tot
frauderisico's maken hier deel van uit, Een adequaat
fraudebeheersingsproces is daarmee een belangrijke
voorwaarde voor een effectieve fraudepreventie, -
detectie en -respons.

Als onderdeel van uw werkzaamheden in het kader
van het proces'kwetsbare werkprocessen'heeft u in
2019 voor alle organisatieonderdelen een risico-
inventarisatie uitgevoerd op basis van de
focusgebieden zoals deze uit de'kick-off'-sessies
naar voren kwamen. Dit betreft een eerste
inventarisatie van de risicogebieden. Dit wordt verder
uitgediept naar aanleiding van de uitgebre¡de
inventarisatie. Bij de geìTentificeerde risico's zijn in
eerr aantal gevallen de beheersmaatregelen
weergegeven.

De huidige inventarisatie is een prima basis voor de
frauderisicoanalyse, waarbu de nadruk ligt op de
keyris¡co's. Zoals besproken met het college en het
management adviseren wij u d¡t traject te
intens¡veren, zodat op korte termijn de kwets-
baarheden in uw organisatie in kaart zijn gebracht en
vervolgens de acties uitgevoerd kunnen wcrden om
deze risico's, waar nodig, te mitigeren. Na voltooiing
van de frauderis¡coanalyse adviseren wij deze te
delen met de commissie Begroting en Verant-
woording dan wel met de gemeenteraad.

Geen wijzigingen in onze inÌtiële ¡nschatting
van het frauderisico en geen aanwijzingen voor
fra ude

De primaire verantwoordelijkheid voor het
voorkomen en detecteren van fraude berust bU het
college van burgemeester en wethouders, inclusief
het invoeren en onderhouden van interne-
beheersingsmaatregelen met betrekking tot de
betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving, de
werking en de efficiency van de bedrìjfsvoering, en
de naleving van de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving. Als accountant verkrijgen wij een
redelijke, maar geen absolute, zekerheid dat de
jaarrekening als geheel geen afwijkingen van
materieel belang bevat, als gevolg van fraude of
fouten.

Bij fraude ¡s het r¡sico dat een afwijking van
materieel belang niet ontdekt wordt Eroter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samen-
spann¡ng, valsheicl in geschrifte, het opzetteluk
nalaten tra¡'ìsacties vast te leggen, het opzettelUk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken
van de interne beheersing. Onze controle is
uitgevoerd met eern hoge maar geen absolute mate
van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze contr,cle niet alle fouten en fraudes
hebben ontdekt.

Wij hebben deze ¿ccountantscontrole professioneel-
kr¡tisch uitgevoercl en hebben professionele
oordeelsvorming toegepast\, in overeenstemming
met de Nederlandse controlestandaarden, eth¡sche
voorschriften en de onafh¿nkelijkheidseisen.

ii11á-,,!irr r ¿1 r¡,ail,g
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5. Interne beheersing

De belangrijkste bevindingen uit
onze managementletter 2019

Geen signíf¡cante tekortkom¡ngen ¡n de ¡nterne
(financiële) beheersing

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben
wij in het najaar van 2019 een interim-controle
uitgevoerd.

Deze interim-controle is primair gericht op de opzet,
het bestaan en de werking van maatregelen van
administratieve organisatie en interne beheersing
(AO/IB), voor zover van belang voor onze controle
op de betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de in
de jaarreken¡ng opgenomen gegevens.

De bevindingen naar aanleiding van deze controle
hebben wij opgenomen in onze managementletter
2019 van 6 december 2019 (kenmerk
3I748AL98O / 20 79.O7 8421 / MA). Wij hebben geen
onvervangbare of significante tekortkomingen in de
interne beheersing geconstateerd.

Betrouwbaarheid en continuiteit van de
automatiseringsomgevin g verdient aanvullende
aandacht

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven
van een oordeel over de jaarrekening zelf en is niet
primair ger¡cht op het doen van uitspraken over de
betrouwbaarheid en de continuïteit van de
geautomat¡seerde gegevensverwerking als geheel of
van onderdelen daarvan. Onze bevindingen hebben
betrekking op de onderdelen die wij onderzocht
hebben in het kader van de jaarrekening, wat wil
zeggen dat w¡j geen volled¡ghe¡d pretenderen.

De lT-omgeving en een adequate opzet en
werking daarvan nemen een steeds dcminantere
plaats in binnen uw organisatie/ met het oog op
een betrouwbare geautomatiseerde gegevens-
verwerking. Daarmee krijgt de IT ook een
dominantere positie in onze controleaanpak en
-uitvoering. Wij hebben onze IT-specialÌsten een
inventarisatie laten uitvoeren van uw general
computer controls. Dit hebben wij verricht voor
de volgende applicaties:
- Coda Financials
- Corsa
- Beaufort
- Su¡te
- Zorgned

Vanuit onze beoordel¡ng hebben wij vastgesteld
dat er sprake is enkele omiss¡es in de general
computer controls, waardoor wij nog niet kunnen
steunen op de geautomatiseerde gegevens-
verwerk¡ng. Onze bevindingen hebber wU op
14 februari 2020 besproken met de betrokken
medewerkers van uw organ¡satie.

Cyberrisico's

Cyber is een onlosmakelfk onderdeel geworden
van onze samenleving. Dagelijks werken wU met
digitale oplossingen, zowel privé als zakelijk.
Door gebruik van internet, interne netwerken en
bedrijfsapplicaties hebben alle organisaties,
ongeacht hun omvang, te maken met aan cyber
gerelateerde risico's, zoals cybercrime, Als
cyberrisico's zich voordoen, kunnen deze een
(significante) impact hebben op de financiële
systemen, op de interne-beheersings-
maatregelen en op de jaarrekeningcontrole.
Daarnaast kunnen deze leiden tot reputatie- en
imagoschade voor uw organisatie.

Aangezien iedere organisatie waardevolle informatie
heeft te verliezen of ernstige schade kan lijden als de
IT-infrastructuur (tijdelijk) niet meer beschikbaar ¡s,
benadrukken wij het belang van een cyberrisico-
analyse als vast onderdeel van het interne-controle-
systeem, dat erop is gericht bedrufsrisico's te
onderkennen, het relang en de waarschijnlijkheid
daarvan in te schatten en de interne beheers¡ng
daarop toe te spitsien.

Tudens gesprekken heeft het management
aangegeven zich bewust te zun van cyberrisico's en
zijn er voorbeelderì gegeven van de rnanier waarop
men deze beheerst, zoals het period¡ek laten
uitvoeren van zogelnaamde'penetratietesten' (een
toets van een of meer computersystemen op
kwetsbaarheden, waarb'rj deze kwetsbaarheden ook
werkelijk gebruikt worden om in deze systemen in te
breken).

Uw gemeente heeft een functionaris
gegevensbescherrning en een security off¡cer in
dienst, die zich bez:ighouden met het beschermen van
persoonsgegevens en andere beve¡ligingsissues. Wij
hebben vastgestelcl dat sprake ¡s van bewustwording
rondom cyberrisico's, en dat uw gemeente al diverse
stappen heeft gez€rt op het gebied van gegevens-
bescherming. Zo zijn er regetingen voor het omgaan
met en het voorkomen van datalekken, privacy-
reglementen en aclaies om het bewustzijn van de
medewerkers met betrekking tot de omgang met
data te verhogen.

Interne beheersingo
Interne beheers¡ng
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Bestuurlijke samenvatting
controle 2019

Bestuurlijke samenvatt¡ng
controle 2019

(Ð 6. Overige aangelegenheden

In dit onderdeel geven wij een
samenvatting van overige
aangelegenheden en bepaalde
vereiste com m unicaties

Onze commun¡cat¡e met het management

Wij hebben het management ter confirmatie een
aantal schriftelUke bevestigingen gevraagd
aangaande zijn verantwoordelUkheden inzake de
financiële verslaggeving.

WiJ hebben van het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Maastricht een
ondertekende schriftelijke bevestiging bij de
jaarrekening ontvangen,

Geen meningsverschil met college en ambtelfik
management of beperking in de reikrriJdte van
de controle

Er zijn geen meningsversch¡llen met het
management geweest en er waren geen beperkingen
bij de u¡Woering van onze controle.

Naar onze mening is ons bU de uiwoering van onze
controleopdracht door het management en de
medewerkers van de gemeente de volledige
medewerking verleend en hebben wU volled¡ge
toegang tot de benodigde informatie gehad.

^^ilil
UFìnanc¡ële posÌtie van uw

gemeente

De financiële positie van uw
gemeente

Belangrijkste bev¡ndingen uit
onze controle

Interne beheers¡ng

Interne beheers¡ng
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B¡jlage A1a - N¡et-gecorrigeerde
controleversch¡llen

Bijlåge A1b - Onzekerheden tn

Bijlage A2 - In de controle
opgenomen aanpassingen

Bijlage A3 - Tekortkom¡ngen in
de toelichtingen

B¡jlage B - Bevindingen controle
SiSa-bijlage 2019

Bijlage C -
Onafhankelijkheidsbevestiging

de controle
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6. Overige aangelegenheden
Hoe reageert Deloitte Accountants op
COVID.19?

de risico's van

Deloitte heeft haar reactie op de
COVID-19 situatie vanaf het begin
nauwlettend gevolgd en beheerd,
om te kunnen reageren waar
nodig. De gezondheid en veiligheid
van onze mensen staat voorop/
maar wij doen ons uiterste best om
ervoor te zorgen dat wij de
controles kunnen uitvoeren volgens
de vereiste tijdslijnen. Hieronder
vatten wij onze reactie samen.

Impact op de controle en onze reactie

- Wij hebben regelingen in het kader van een
Business Continuity Plan ('BCP') die in
overeenstemming zijn met ISO 22301. Ons BCP

voor de organisatie is vastgesteld om de impact
van COVID-19 op al onze activiteiten te
overwegen en te verminderen. De gezondheid en
veiligheid van onze mensen en van degenen met
wie wij werken, staat hierbij voorop. Dit omvat
het verstrekken van advies en ondersteuning aan
medewerkers en het ontwikkelen van
responsplannen en upgrades van onze IT-
infrastructuur, om de capaciteit voor het veilig
werken op afstand te vergroten.

- Wij hebben de mogelijkheid om op afstand
samen te werken met onze controlecl¡ënten, met
behulp van een aantal samenwerkingstools,
waaronder Deloitte Connect (een tool dle een
veilige tweerichtingsdialoog tussen het Deloitte-
team en het management mogelijk maakt, met
als doel de opdrachtcoördinat¡e op een effectieve
wijze te beheren) en Microsoft teams, om samen
te werken en activiteiten te begeleiden.

- WU hebben voldoende servercapaciteit, zodat
al onze mensen op afstand kunnen werken. Een
belangrijk onderdeel van onze noodplannings-
strategie was het adviseren van al onze mensen
om hun laptops elke avond en elk weekend mee
naar huis te nemen, zodat ze thuis zouden
kunnen werken als dat nodig zou ziin.

- Wij hebben regelmatig contact met regelgevers
en met andere Deloitte-vestingen, om de impact
lokaal te coördineren en te begrijpen, zodat wij
wereldwijde controles kunnen u¡tvoeren.

- Onze teams geven prioriteit aan het werk dat
gedaan moet worden (bijv. inventarisaties).

- Intern hebben wij reisbeperkingen ingesteld en
hebben wij ontmoetings- en samenkomst-
protocollen geïmplementeerd, om besmetting te
minimaliseren. W¡j beoordelen ook de
teamsamenstellingen, om te proberen het r¡sico
op een verstoring van volledige teams te
minimaliseren.

- Wij constateren dat de accountantscontrole h¡er
nauwelijks onder te leiden heeft gehad en
complimenteren uw organisatie dan ook graag
voor de wijze waarop de controle heeft kunnen
plaatsvinden.

Impact op de business ên managementact¡es

Ten aanzien van de coronacrisis volgt de gemeente
de ontwikkelingen nauwgezet. Intern en extern zijn
overlegstructuren opgestart en operationeel. Dit alles
onder de regie van een Regiegroep, zijn het
directieteam met enkele adviseurs. Leidend voor ons
handelen is de noodverordening. De activiteiten zijn
ingedeeld naar fase. Crisisaanpak, opstarten en de
structurele en blijvende gevolgen. Een intern en
extern opstartteam zijn operationeel. Intern wordt
vastgehouden aan het thuiswerken. Het
verkenningsteam zal na het zomerreces met
scenario's van blijvende gevolgen komen.

In de hoop dat alle extra en incidentele coronakosten
door het Rijk worden gecompenseerd, worden deze
kosten ¿part geadministreerd. Ook voor de blijvende
kosten zal door het verkenningsteam inschattingen
worden gemaakt. Een eerste eigen inschatting van
bluvende kosten of liever lagere inkomsten is
meegenomen in de Prebegroting 2021. Wij volgen de
ontwikkelingen rondom corona ¡n het algemeen en de
compensatieregelen in het bijzonder nauwgezet. Niet
alleen voor onze eigen begroting maar ook voor de
gevolgen van de inwoners, bedrijven en instell¡ngen
van Maastricht. De gemeenteraad brengen wij op de
hoogte middels Raadsinformatiebrieven (eerst
wekelijks en nu tweewekelijks).

Impact op het jaarverslag en de jaarrekening

- Toelichting van de voornaamste risico's in het
voorwoord, de risicoparagraaf en de jaarreken¡ng
(gebeurtenissen na balansdatum) i.o.m. de
voorschriften die de Commissie BBV hieromtrent
heeft uitgevaardigd.

- Analyse van de vorderingen van de gemeente
(gepresenteerd onder zowel de financiële vaste
activa als onder de kortlopende vorderingen) op
inbaarheid. Uit de analyse van de gemeente blijkt
op moment van het verstrekken van de
controleverklaring dat er geen vorderingen zijn
die voorzien moeten worden.

.â.
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Bijlage A1a Niet-gecorrigeerde controleverschillen

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van n¡et-gecorrigeerde controleverschillen.

Aard van de controleverschillen

Effect niet-gecorrigeerde controleversch¡llen voorgaande per¡ode

Effect n¡et-gecorrigeerde controleverschillen huidige periode

Rechtmatigheidsfout is tevens getrouwheidsfout - voorziening buitensportaccomodaties

Rechtmat¡gheidsfout is per saldo ook een getrouwheidsfout

(Sub)totaal getrouwhe¡dsfouten

Extra absolute waarde rechtmatigheidsfouten

Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel effect vanuit externe regels
(EU-aanbesteding/Fido/etc. ), paragraaf 4.6

Rechtmat¡ghe¡d Getrouwhe¡d

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t,

€ 1.911.000 € 1.911.000

N.v.t. N.v.t.

c 1.911.OOO € 1.911.OOO

N.v.t.

€ 1.671.000

Extra foutieve fìnanciële beheershandelingen zonder d¡rect financleel effect vanu¡t interne regels (gedoogbeleid) N.v.t.

Overige rechtmatigheidsfouten N.v.t.

Totaãl rechtmatigheidsfouten € 3.5a2.OOO

* In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de Kadernota Rechtmatigheid 2018 en het normenkader 2019 is het kader voor de controle op de
financ¡ële rechtmatigheid opgenomen.

Interne beheersing

Bjl¿o€ ala N e¡..o!¿,ror. oee.oe
aÔrrITOreveaSCTll leñ

Btl ¿qer@

6 Accountantsverslag 2019 | Gemeente Maastricht 2OO7392OBF/Jtl3L



Ë
Bestuurlijke samerìvãtting
controle 2019 Bijlage Alb Onzekerheden in de controle

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van onzekerheden in de controle.

Aard van de onzekerheden

Onzekerheden lasten WMO (paragraaf 4.9)

(Sub)totaal onzekerheden ¡n de getrouwhe¡dscontrole

Extra absolute waarde onzekerheden rechtmatigheid

Extra f¡nanciële beheershandelingen met een onzeker direct financieel effect vanuit externe regels
(EU-aanbesteding/Fido/etc. )

Rechtmat¡ghe¡d Getrouwheld

€ 861.000 € 861.000

€ 861.000 € a61.OOO

N.v.t.

N.v.t.

Extra financiële beheershandelingen met een onzeker direct financieel effect vanuit interne regels (gedoogbele¡d) N.v.t.

Overige onzekerheden inzake rechtmatigheid (PGB) N.v.t.

Totaal onzekerheden ¡n de rechtmat¡ghe¡dscontrole € a61,OOO

* In het Beslu¡t accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de Kadernota Rechtmatigheid 2018 en het normenkader 2019 is het kader voor de controle op de
financiële rechtmatigheid opgenomen.

Wij hebben van het college van burgemeester en wethouders een schriftelijke bevestiging bU de jaarrekening onWangen, waarin het college van burgemeester en
wethouders het bovenstaande heeft bevestigd. Dit houdt in dat eventuele n¡et-geconstateerde en daardoor niet-gecorrigeerde afwukingen, zowel individueel als in
totaal, in het kader van de jaarreken¡ng niet materieel zijn. Het college van burgemeester en wethouders heeft tevens bevestigd geen kennis te hebben van andere
niet-gecorrigeerde añ^,¡jkingen.

@
Financ¡ele positie van uw
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Overige aängelegenheden
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B¡jlage A2 In de controle opgenomen aanpassingen

De onderstaande tabel bevat alle afzonderlijk geîdentificeerde en gecorrigeerde afwijkingen

Aard van de gecorrigeerde controleversch¡llen

Feitel¡jke controleverschillen

Voldoen aan de verslaggevingsvoorschriften

Herrubr¡cering van diverse balansposten (paragraaf 4.8)

D¡verse correcties social domein (paragraaf 4.9)

Correctie WoM Belvédère (paragraaf 4.4)

Correcties voorzieningen (paragraaf 4.5)

Correcties reserves (5 tal correcties) (paragraaf 4.7)

Correcties opbrengsten

Inschatt¡ngvercchillen

Niet van toepassing

Geprojecteerde (inschattings)verschillen

Niet van toepassing

€ 149.000

€810.624

Rechtmat¡gheid Getrouwhe¡d

N.v.t. N.v.t.

€ t9.672.63t
€ t9.672.631

€ 477.OOO € 477.OOO

€ 3.100.000 € 3.100.000

€ 1.100.000 € 1.100.000

€ 149.000

€ 810.624

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

F¡nanciêle positie van uw
gemeente

Interne beheersing

Overige aângelegenhedÉn
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B¡jlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen

Onze controlestandaarden vereisen dat wij añrrrijkingen van materieel belang in de toelichting signaleren om de gemeenteraad in staat te stellen een inschatting te
maken van de gevolgen daarvan voor de jaarrekening.

De tabel hierna bevat een weergave van díe onderwerpen uit de toel¡chting waarvan wij denken dat de gemeenteraad deze nader dient te beoordelen.

Toel¡cht¡ng Bron van de toel¡cht¡ngvereiste Kwant¡tat¡eve of kwal¡tatleve overweglngen

Niet naleven van de verslaggevingsvoorschriften BBV
- Onjuisteterminolog¡e
- Niet alle verplichte informatie opnemen

BBV N.v,t.

@
Finênciele posit¡e van uw
9emeente

Interne beheersing

Overige aangelegenheden

8tl acte'@
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@
Bestuurlijke samenvaftlng
controle 2019 B¡jlage B Bevindingen controle SiSa-b¡jlage 20L9

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit accountantsverslag over de fouten en onzekerheden van de
specifieke uitkeringen die onder SiSa vallen. Per regeling wordt in een tabel aangegeven of, en zo ja welke, financiêle fouten of onzekerheden zun geconstateerd.

Onderstaand treft u deze tabel aan.

Ð
ffi{!çË:Tg{ft,r,mffi
tr"tffi r.a$ffi ffi.-Wi.'{ffi EãnWþx#Ê¡ldi:*,frþffiffiffi
ffirE!¿i

Sisacode Specifieke uitkering

OCW D8 onderwijsachtersta ndenbeleid 2ol9-2o22 (OAB)

OCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB)

IenW23E3 Subsidieregelingsaneringverkeerslawaa¡

IenW E13 Slimme laadpleinen

Ienw E27B Brede doeluitkering verkeer en Vervoer SiSa tussen medeoverheden

EZKFI Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding

SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Part¡c¡patiewet gemeentedeel 2019

SZW G3 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004_Gemeente 20 19

VWS Hl M¡nister¡ële regeling heroinebehandelng

VWS H4 Specifieke uitker¡ng Sport

Totaal

N.v.t. €0

N.v.t. €0

N.v.t. €0

N.v.t. €0

N.v.t. €0

N.v.t. €0

N.v.t. €0

N.v.t. €0

N.v.t. €0

N.v.t. €0

€o

Fout of
onzekerheid

Financiële
omvang

Toelichtlng

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

(Ð Finånciêle positie van uw
gemeente

Interne beheersingg
Overige aangelegenheden

B Jl¿gÉ B $¡v,¡!tr¡er' aontrc e

S Sd Lr t aç-- 20 l9
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B¡jlage C O nafha n kel ¡j kheidsbevesti g i n g

Wij zijn onafhankelijk van de
gemeente Maastricht

Bevest¡9ing onafhankelijkheid

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid
zijn binnen de Koninklijke Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA)
opgenomen in de'Verordening inzåke
Onafhankelukheid (ViO)" en vormen een belangruk
onderdeel van het'normenkader' waaraan een
accountant moet voldoen. De naleving van de ViO is
binnen de organisatie van Deloitte ¡ngebed.
Wij bevestigen dat onze onafhankelijke positie ten
opzichte van de gemeente Maastricht in
overeenstemming met de Nederlandse wettelijke en
beroepsvoorschriften is gew¿arborgd. Wij zUn van
mening dat onze objectiviteit gedurende het
afgelopen jaar niet is aangetast.

Stelsel van maatregelen om onze
onafhankelijke positie te waarborgen

Delo¡tte beschikt over een stelsel van maatregelen
om haar onafhankelijke positie bij controlecliënten te
waarborgen. Dit stelsel van maatregelen is een
integraal onderdeel van de bestuurlijke organisatie
en van het voor de gehele organisatie van toepassing
zijnde stelsel van kwaliteitsbeheersingsmaatregelen.
Bijgaande niet-limitatieve opsomming geeft u een
indruk van de maatregelen die bijdragen aan het
waarborgen van onze onafhankelijke pos¡tie:
. Schriftelijkeonafhankelijkheidsbepalingen w¿arin

alle bestaande onafhankelUkheidsvereisten en de
risico's ten aanzien van de bedreiging van de
onafhankelijkheid en de daaraan gerelateerde
waarborgen zijn verwerkt.

. Procedures voor tijd¡ge bekendmaking van de
voorschriften en de daarin aangebrachte
wijzig¡ngen aan alle gevolmachtigden en
werknemers bü Delo¡tte.

. Procedures voor de organisatie van periodieke
trainingen inzake de toepassing van de
onafha nkelijkheidsvoorschrift en.

. Procedures die erop gericht zun dat onze
gevolmachtigden en werknemers in specifieke
casussen en omstandigheden de onafhanke-
lijkheidsvoorschriften naleven.

. De benoeming van profess¡onals op seniorniveau
die verantwoordelijk zijn voor het continu
actualiseren van de procedures en voorschriften,
de tijdige bekendmaking ervan en het adequaat
functioneren van het gehele stelseì van
waarborgen.

. Procedures voor een schriftelijke rapportage per
controlecliënt waarin is vastgelegd of sprake is
van omstandigheden die de onafhankelijkheid
van de accountant die de controleopdracht
uitvoert bedreigen, op welke wijze met potentièle
bedreigingen is omgegaan en, indien er bedrei-
gingen zijn gesignaleerd, welke maatregelen dan
zun genomen om deze bedreigingen voor de
onafhankelijkheid weg te nemen. De vastlegging
van deze beoordeling, inclusief een genotiveerde
conclusie (de zogenoemde'onafhankeliJkheids-
evaluatie'), wordt in het dossier opgenomen.

. Procedures die vereisen dat een daartoe
geëigende afdeling binnen Deloitte worlt
geconsulteerd, als sprake is van een mogelijke
aantasting van de onafhankel¡jkheid in relatie tot
een specifieke cliënt. Indien de bestuursstructuur
van de controlecliënt voorziet in een raad van
commissarissen of audit comm¡ttee, overwegen
wij ook één van deze beide instanties te
raadplegen.

. Procedures voor het ìnterne toezicht in relatie tot
de toetsing en bewaking van de naleving van de
onafhankelUkheidsvoorsch riften.

De opzet en werking van ons stelsel van maatregelen
worden periodiek door de externe toezichthouder
getoetst.

Brllagen@

BrJlaoe C

OnafhånkelijkherdsDevestrgrng
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Bestuurtijke så rnenvatung
controle 2019

@
Flnanciële positie van uw
gemeente

Interne roulat¡e

Een te grote mate van veftrouwdheid of vertrouwen
kan een bedreiging vormen voor de onafhankelijk-
heid van de accountant wanneer bepaalde leden van
het controleteam geregeld en voor lange tijd aan de
wetteluke controle van een controlecliënt mee-
werken.

Wij beoordelen de bedreiging voor de onafhanke-
l¡jkheid d¡e kan vooftvloeien uit de langdurige
betrokkenheid van andere leden van het controle-
team bij de controleopdracht. Waar nodig nemen wij
maatregelen om deze bedreiging weg te nemen.

Onze beoordeling heeft geen aanleiding gegeven om
het komend boekjaar teamleden b¡j de
gemeente Maastricht te rouleren.

Persoonlijke, zakelijke of financiële relat¡es met
de gemeente Maastr¡cht

WU hebben een evaluatie gemaakt van persoonlijke,
zakelijke en financiële relaties tussen Deloitte, haar
gevolmachtigden en haar medewerkers en de
gemeente die van invloed kunnen zun op onze
onafhankelijkheid. Bij deze evaluat¡e zun ons geen
zaken gebleken die aan u gerapporteerd dienen te
worden.

Geschenken en persoonl¡jke u¡t¡ngen van
gastvrijheid

De Nederlandse onafhankelijkheidsregels vereisen
dat de eindverantwoordelijke accountant de met
governance belaste organen informeert over
geschenken en persoonlijke uitingen van gaswrijheid
die Deloitte, een bestuurder of interne toezichthouder
van Deloitte of een lid van het controleteam heeft
ontvangen van of verstrekt aan de gemeente of een
bij de gemeente betrokken persoon. Hierbij ¡s een
drempel van € 100 opgenomen in de regels,

Wij hebben geen geschenken en persoonlijke uitingen
van gastvruheid met een (geschatte) waarde van
meer dan € 100 onwangen of verstreK, en zUn
daarom van mening dat er geen sprake is van een
bedreiging voor de onafhankelijke uitvoering van de
controleopdracht.

Interne beheerslng€

Brl ¿oer,@

Brl ¿oÉ C

Onaih¿r,t s ÌlknerdsÞÉvesttorno
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Deloitte.

Delo¡tte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL", its globål network of member firms, and
their related entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global" and each of its member firms are legally separate and
independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nllabout to learn more.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and
related services. Our network of member firms in more than 150 countries serves four out of five Fortune Global 500@
companles. Leam how Deloltte's approxlmately 264,000 people make an lmpact that matters at www.deloltte.nl.

This communication contains general information only, and none of Deloitle Touche Tohmatsu Limited, its member
ffrms, or their related enüUes (collectively, the'Deloltte network' ls, by means of this communicatlon, renderlng
professional advice or services. Before making any decis¡on or taking any action that may affect your finances or your
business, you should consult a qualified professional adviser. No ent¡ty in the Deloitte network shall be responsible for
any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

@ 2O2O Deloitte The Netherlands
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