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Aanbiedingsbrief

Geachte leden van het algemeen bestuur,Aan:

Op 7 maart 2022 hebben wij de voorlopige controlebevindingen ambtelijk besproken.

Rotterdam, 13 juni 2022

Met vriendelijke groet,

VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA

INHOUDSOPGAVE DASHBOARD

BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze,

Ter informatie
De digitale versie van dit document is vanaf de inhoudsopgave 
interactief. Aan de hand van de navigatiebalk onderaan de 
pagina en/of de menustructuur bovenaan de pagina kan door 
het document genavigeerd worden.

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
(hierna te noemen ‘GR VRZHZ’) gecontroleerd. Zoals afgesproken in onze opdrachtbevestiging d.d. 15 
oktober 2021, ontvangt u hierbij ons accountantsverslag 2021. In dit verslag hebben we de belangrijkste 
bevindingen en conclusies naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole opgenomen.

Aan het algemeen bestuur van
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP DORDRECHT

Het opstellen en controleren van de jaarrekening vraagt elk jaar weer een aanzienlijke inspanning. Bij deze 
willen wij alle betrokken medewerkers van de GR VRZHZ bedanken voor de constructieve en plezierige 
samenwerking tijdens de controle, zeker aangezien (een deel van) de controle wederom op afstand heeft 
moeten plaatsvinden, wat het niet eenvoudiger maakt.

C.M. Steehouwer MSc RA
Partner

Wij hopen u met dit verslag van dienst te zijn. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om een nadere 
toelichting op de inhoud te geven.
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1. Dashboard

1.1 Dashboard accountantscontrole
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FINANCIËLE POSITIEDASHBOARD JAARREKENING BEVINDINGEN BIJLAGEN

► De resultaten 2018 en 2019 waren incidenteel hoger door 
respectievelijk de verkoop van kazernes en de ontvangen 
frictievergoeding vanuit 5HL.

► Ondanks alle inspanningen schat GR VRZHZ in vanaf 
boekjaar 2022 jaarlijks een structureel tekort van € 0,9 
miljoen over te houden als gevolg van de uittreding van 
de gemeenten Leerdam en Zederik.

Begroting
(na wijziging)

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00
1,00

0,00 ** 0,33

2021

> Reservering USAR ad € 88.000; 

t> Frictievoorziening ad € 66.000; en 

t> Voorziening derde jaar WW ad € 53.000.

► Het resultaat over het jaar 2021 bedraagt € 9.000 nadelig.

► De afwijking ten opzichte van de begroting (na wijziging) 
is door onttrekking aan frictiereserve 5HL (o.b.v. het 
nullijnbesluit uit 2019) beperkt.

► In het verleden is ervoor gekozen om GR VRZHZ relatief 
licht te houden waardoor er sprake van is een (zeer) 
beperkt weerstandsvermogen.

► Momenteel wordt onderzocht of de bestaande afspraken 
met de deelnemende gemeenten herzien moeten worden.

► Vanaf 2023 worden de gemeentelijke bijdragen structureel 
verhoogd.

► De jaarrekening 2021 van GR VRZHZ is getrouw.

► De baten en lasten alsook de balansmutaties in de 
jaarrekening 2021 zijn in overeenstemming met relevante 
wet- en regelgeving tot stand gekomen (de jaarrekening is 
rechtmatig).

► De geconstateerde controleverschillen en onzekerheden 
ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid blijven 
binnen onze goedkeuringstolerantie.

► Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening.

► De grondslagen van de jaarrekening zijn aanvaardbaar en 
het BBV wordt nageleefd.

De WNT nageleefd.

©@©

De belangrijkste bevindingen/controleverschillen betreffen:

► Rechtmatigheidsfouten ad € 173.000 geconstateerd bij de 
controle van de EU-aanbestedingsrechtmatigheid.

► Onzekerheid in het kader van de volledige verantwoording 
van de meer- én minderkosten ad € 957.000 via de 
declaratie bij VWS. Dit heeft geen invloed op de strekking 
van de controleverklaring.

► Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) niet 
opgenomen in jaarrekening van GR VRZHZ. Wij 
onderschrijven dit standpunt.

► Enkele kleinere controleverschillen in het kader van:

► Vanuit de jaarrekening 2021 zien wij een 
lastenoverschrijding van in totaal € 2,5 miljoen.

► Van deze lastenoverschrijding wordt een bedrag van € 0,9 
miljoen veroorzaakt door een foutieve toerekening van de 
minderkosten vanuit de crisisorganisatie ten behoeve van 
de bestrijding van de COVID-19 pandemie in de tweede 
bestuursrapportage 2021.

► Wij hebben niet ondubbelzinnig kunnen vaststellen dat
deze lastenoverschrijding binnen het boekjaar is 
geconstateerd. Hierdoor telt deze
begrotingsonrechtmatigheid niet mee in ons oordeel.

► Wij dringen erop aan de tussentijdse monitoring op de 
realisatie versus de begroting aan te scherpen. Wij 
hebben vernomen dat intern inmiddels een evaluatie 
heeft plaatsgevonden en dat aanscherping van de 
procedures plaats heeft gevonden.
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2. Uitkomsten jaarrekeningcontrole

2.1

2.2

2.3

Corona en impact op de jaarrekeningcontrole 

De jaarrekening is getrouw

Rechtmatigheid van de jaarrekening
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De baten en lasten als 
ook de balansmutaties 
in de jaarrekening 
2021 zijn in 
overeenstemming met 
relevante wet- en 
regelgeving tot stand 
gekomen.

©®0

SIK'



oo@@®

3. Resultaat & financiële positie

3.1 Resultaat 2021

3.2 Ons beeld van uw financiële positie
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Resultaat 2021 
ten opzichte van de 
gewijzigde begroting

Belangrijkste 
afwijkingen in het 
resultaat 2021

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000)
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SOLVABILITEITSRATIORATIO WEERSTANDSVERMOGEN
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* De resultaten 2018 en 2019 waren incidenteel hoger door respectievelijk de verkoop van kazernes en de ontvangen frictievergoeding vanuit Vijfheerenlanden.
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Uw financiële positie is 
voldoende
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4. Belangrijkste bevindingen

4.1 Bevindingen en controleverschillen - Getrouwheid

4.2 Bevindingen en controleverschillen - Rechtmatigheid

4.3 Interne beheersing en rechtmatigheidsverantwoording

4.4 BBV, WNT en SiSa

4.5 Begrotingsrechtmatigheid
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4.1 Bevindingen en controleverschillen - Getrouwheid
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Voorzieningen
Functioneel Leeftijd
Ontslag (FLO)

3rd. Tijdens de controle hebben 
;xp(oitatie zijn verantwoord. Als

langdurig zieke medewerker die 
den en rapporteren daarom een

Vrijval van de 
reservering t.a.v. USAR

an de COVID-19 pandemie, bij 
r het BBV dient een reservering 
en gelijkblijvend karakter toont 
len ons hierin vinden.

LO-regeling. Met de verwerking 
wijze van de FLO-regeling hangt 
ing berust bij GR VRZHZ, echter 
nee samenhangende kosten. Dit 
:ZHZ dat om deze redenen in de 
Is niet uit de balans blijvende

; voorziening wordt gevormd op 
aan deze voorziening terwijl GR 
een derde jaar WW bij van een 

i van mening dat de voorziening 
een controleverschil van € 0,1

Vrijval van de 
voorziening 3e WW-jaar
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Voorzieningen Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)
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rechtmatig aangemerkt. In het 
?ding niet noodzakelijk zou zijn, 
een rechtmatigheidsfout van €

swatervoorzieningen. De totale 
anbesteed is. De jaarschijf 2021

;) losse/ incidentele opdrachten 
echtmatigheid.

Herfinanciering van 
langlopende leningen

VRZHZ is van mening dat het 
‘d. Wij zijn van mening dat het 
eden hebben BDO en GR VRZHZ 
Ipunt gekomen. Op basis van de

1

rekeningcontrole hebben wij de 
nkomsten met de BNG Bank was 
in 2021 gezien wordt als een 
ictuele aflossing enkel mogelijk 
n af te wijken van het treasury 
nen te worden. Daarnaast heeft 
i het besluit van het algemeen 
ry statuut.

Europese 
aanbestedingen

Herfinanciering van langlopende leningen
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Beëindiging overeenkomsten Gazprom
De contracten met Russische entiteiten, waaronder Gazprom, moet voor 10 oktober 2022 zijn beëindigd. Overeenkomsten die nog 
doorlopen na deze datum overtreden de sancties en de Sanctiewet. In dat geval is er sprake van een economisch delict. Overheden moeten 
de contracten met Gazprom tijdig opzeggen. Het risico op boetes of schadevergoeding voor vroegtijdige beëindiging is aanwezig. Voor de 
vervolglevering van gas zal een nieuwe aanbestedingsprocedure moeten worden gevolgd. De gehele energiemarkt is in beweging, dit leidt 
onverhoopt tot hogere prijzen. Vanuit dat perspectief is een overeenkomst met een korte(re) looptijd aan te bevelen. Leg de motivering 
van de korte looptijd ook goed vast in het inkoopdossier. De maatregelen zijn op tijd aangekondigd. Vooralsnog kan dan ook gewoon 
reguliere Europees worden aanbesteed. Voor een beroep op dwingende spoed zien wij momenteel onvoldoende grond.
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Invoering 
rechtmatigheids
verantwoording 2022

Stand van zaken 
binnen GR VRZHZ

wording bij GR VRZHZ. Wij zien 
satie en interne beheersing. Wij 
te maken voor de invoer van de 
voorstellen gedaan richting het 
jur is verstrekt en het interne

Tganisatie en ook de rol van de 
j is, maar naar onze mening ook 
erkende kracht wordt ingevoerd, 
? rechtmatigheidsverantwoording 
tigheid. De wetswijziging is niet 
in de organisatie.

Update Invoering rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur met ingang van 2022 
In onze eerdere rapportages zijn wij uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de rechtmatigheidscontrole door de externe accountant 

mber 2020 de concept notitie 
•nsultatie openbaar gemaakt en 
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ttemin is de verwachting dat de
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Naleving van de (publicatieverplichtingen) WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 2013 van toepassing en vervangt 
tegelijkertijd de Wopt (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens). Doelstelling van de wet is te verhinderen 
dat instellingen in de publieke en semipublieke sectoren rechtens in staat zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen.

Voor GR VRZHZ geldt dat de algemeen directeur als topfunctionaris wordt aangemerkt. De algemene bezoldiging voor een topfunctionaris 
mag voor 2021 niet meer bedragen dan € 209.000 per jaar. De externe accountant is belast met de controle op de naleving van de WNT 
door de instelling.

Overschrijding van de bezoldigingsnorm wordt aangemerkt als een onverschuldigde betaling, die door de topfunctionaris terugbetaald moet 
worden aan de instelling. Gebeurt dit niet, dan is BDO als accountant wettelijk verplicht om bij het ministerie melding te doen van deze 
onverschuldigde betaling. Wij hebben tevens een meldingsplicht indien u geen of onjuiste gegevens heeft gepubliceerd in de jaarrekening.

Bevindingen ten aanzien van naleving van de wettelijke verslaggevingsregels (BBV) 
Wij hebben vastgesteld dat GR VRZHZ de wettelijke verslagleggingsregels (BBV) heeft nageleefd.

SiSa-bijlage
Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota 
verwachting accountantscontrole SiSa 2021. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij uw specifieke uitkeringen geen fouten en/of 
onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden. Zie tevens bijlage B. Wij dienen de 
definitieve SISA bijlage in de jaarstukken nog te aan te sluiten op ons dossier.

Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2021 van de GR VRZHZ niet strijdig zijn met de WNT en dat de jaarrekening 2021 van de 
gr vrzhz de van de wnt. 

M11



©@®4.5 Begrotingsrechtmatigheid 3

4 •XE E
SMi ï S5ï SE

SE SESE 2 sw
2 SESE

sESölï E
K E2 SE

WEI a

SE SE£ E5E SE Sr-T'.

2
£

SE SE StJ-2 E
£a as a V € srag

ï aSE SE 53 SE E sE 5 £
a

E E E
*SE£ SE

SS 53E2 •E
SESE SS

2
E SE

I 3ÏE 2 ■i SE
2 E

Tïïp IaSE ss:»:
5. •E !■ SE£ a iagïE

2 SST»,
SS? B2 2 SE a SE £ a 2 ï

SE 2 5

a£ a SE ï SE

FINANCIËLE POSITIEDASHBOARD JAARREKENING BEVINDINGEN BIJLAGEN
i

5MÏ£

Foutieve toerekening 
van de minderkosten

Controle begrotings- 
rechtmatigheid

Overschrijding begrote 
lasten € 2,5 miljoen

SE®

SE

r»]ï»i

T-X,

• 5J»T4-.

51 ^®E

5K«I



e@®4.5 Begrotingsrechtmatigheid 3 L0J

E
Lastenoverschrijding E EwE E

ONRECHTMATIG
LASTENOVERSCHRIJDING BEGROTINGSAFWIJKING

i s E
SE» 5E E

EEK •S E
S EK EK EE as a EE E

EEHE S »:»k a
a E E a * EB

•IE E EE
EB Et»:».

E EK
E

E £ E53
EEK E E

EB

EE E E
* aiEÖB EB

E EE E
ra

i EB E EE EE E E
»•E E EB EE E.. ET-J a a

E2 E EE EH3 EE aa»E e: E EEK

E EE EE Sa E EE

DASHBOARD FINANCIËLE POSITIEJAARREKENING BEVINDINGEN BIJLAGEN

TELT WEL MEE 
IN OORDEEL

TELT NIET MEE 
IN OORDEEL

EÜBÏE

•ri»:

EM»B

•ülri



GO©©®

Bijlagen
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Onze controle

Bevindingen SiSa-bijlagen
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Materialiteit

Onafhankelijkheid

FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGENJAARREKENINGDASHBOARD

Opdracht en 
controleaanpak

Doel en object van de controle
Het doel van de controle is het geven van een onafhankelijk oordeel of de financiële overzichten van GR VRZHZ, in alle van materieel 
belang zijnde opzichten, zijn opgesteld in overeenstemming met het BBV. Voor een uitgebreide beschrijving van onze aanpak verwijzen wij 
naar onze opdrachtbevestiging d.d. 15 oktober 2021 met kenmerk ‘MS/JB/RA797’.

Materialiteit
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. Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door het algemeen bestuur vastgestelde 
toleranties gehanteerd. Het algemeen bestuur heeft ons daarbij opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van 
de hierna vermelde goedkeurings- en rapporteringstolerantie.
Op basis van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en onze professionele oordeelsvorming hebben wij de 
materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 507.000. 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. Wij zijn met u overeengekomen dat 
wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 25.350 rapporteren, alsmede afwijkingen die naar onze mening om 
kwalitatieve redenen relevant zijn. Onze controle richt zich tevens op de getrouwheid en rechtmatigheid van de informatie in de WNT- 
verantwoording en de SiSa-bijlage van de jaarrekening. Voor de WNT en SiSa gelden specifiek voorgeschreven rapporteringstoleranties die 
veelal lager zijn dan uw rapporteringstolerantie. Wij passen deze voorgeschreven WNT- en SiSa-toleranties eveneens op correcte wijze toe.

Opdracht en controleaanpak
Wij hebben de jaarrekening gecontroleerd conform de Nederlandse controlestandaarden en de met u gemaakte afspraken in de 
opdrachtbevestiging van 15 oktober 2021 . Tevens beoordeelden wij de verenigbaarheid van de andere informatie, inclusief de overige 
gegevens en het jaarverslag met de jaarrekening en of deze geen materiële afwijkingen bevatten op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins. Voor een accountantscontrole gelden inherente beperkingen, die zijn uiteengezet 
in de opdrachtbevestiging.
Onze controleaanpak is gebaseerd op een risicogerichte benadering. Deze aanpak gaat uit van een risicoanalyse op transactiestromen, 
zoals verkoopactiviteiten en personeelszaken. Daarnaast worden bedrijfsrisico’s beoordeeld die voortvloeien uit de strategie en operaties 
van GR VRZHZ. In de risicoanalyse hebben wij beoordeeld in hoeverre de onderkende risico’s van invloed kunnen zijn op de jaarrekening.

Onafhankelijkheid
Nederlands recht en overige beroepsregels, zoals de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO), vereisen dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controlecliënten. Wij zijn van mening dat door ons is voldaan aan deze 
eisen. Wij hebben de overige dienstverlening naast de controle van de jaarrekening beoordeeld aan de hand van onze beroepsregels en 
hebben geconcludeerd dat het type dienstverlening en de vergoeding onze onafhankelijkheid niet beïnvloeden. Wij zijn onafhankelijk van 
GR VRZHZ 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).
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B. Bevindingen SiSa-bijlage

Strekking controleverklaring getrouwheid (jaarrekening) Goedkeurend

Strekking controleverklaring rechtmatigheid (jaarrekening) Goedkeurend
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FINANCIËLE OMVANG IN €SPECIFIEKE UITKERING OF OVERIG TOELICHTING FOUT/ONZEKERHEIDNR. FOUT OF ONZEKERHEID
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Inleiding
Bij de jaarrekening wordt als bijlage de SiSa-verantwoording toegevoegd. GR VRZHZ heeft de rechtmatige totstandkoming van de SiSa-bijlage getoetst. In 
onderstaande tabel zijn de te rapporteren bevindingen opgenomen. Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren 
wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2021 in het kader van SiSa worden verantwoord. Per regeling is aangegeven of, 
en zo ja welke financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd.

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen 

Corona bonusregeling zorg
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