4 juni 2020

ACCOUNTANTSVERSLAG 2019

Waterschap Drents
Overijsselse Delta

17 maart 2020

Aanbiedingsbrief

Aan:

Geacht bestuur,

het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents
Overijsselse Delta
Postbus 60
8000 AB ZWOLLE

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Waterschap Drents Overijsselse Delta (hierna: WDOD) gecontroleerd.
Zoals afgesproken in onze opdrachtbevestiging d.d. 5 augustus 2019, ontvangt u hierbij ons
accountantsverslag 2019. In dit verslag hebben we de belangrijkste bevindingen en conclusies van de
jaarrekeningcontrole opgenomen.

Groningen, 4 juni 2020

Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij afgestemd met het management en het dagelijks bestuur
van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Kenmerk: RB/PS/AMT/1071712/008
Het opstellen en controleren van de jaarrekening vraagt elk jaar weer een aanzienlijke inspanning, zeker
als nieuwe accountant van WDOD. Dit jaar kwamen daar nog de gevolgen van het Coronavirus bij, waardoor
wij niet bij u op locatie konden langskomen en alles informatie en vragen digitaal hebben moeten
afstemmen. Het gevolg hiervan was wellicht een iets minder efficiënt proces vanwege de inherente
beperkingen aan de digitale middelen. Desondanks denken wij dat het proces goed is verlopen. Bij deze
willen wij dan ook alle betrokken medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta bedanken voor de
constructieve en plezierige samenwerking tijdens de controle.
Wij hopen u met dit verslag van dienst te zijn. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om een nadere
toelichting op de inhoud te geven.
Met vriendelijke groet,
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.
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1. Dashboard accountantscontrole

1.1 Dashboard accountantscontrole

1.1 Dashboard accountantscontrole
STREKKING CONTROLEVERKLARING

AANDACHTSPUNTEN VOOR 2020



De jaarrekening 2019 is getrouw en rechtmatig.



Ongecorrigeerde controleverschillen blijven onder de
goedkeuringstolerantie.



De onzekerheden als gevolg van het Coronavirus zijn
toereikend toegelicht.



Jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening.



De grondslagen van de jaarrekening zijn aanvaardbaar en
het Waterschapsbesluit wordt nageleefd.
Wij hebben geen bevindingen ten aanzien van de WNTverantwoording.

FINANCIELE POSITIE

DASHBOARD

RESULTAAT 2019 € 0,6 MILJOEN NADELIG

In onze managementletter hebben wij aangegeven dat niet
alle beheersmaatregelen zichtbaar / aantoonbaar aanwezig
waren. Bij de controle van de jaarrekening (ofwel de
uitkomst van de processen) is gebleken dat uit de door ons
uitgevoerde gegevensgerichte werkzaamheden geen
bijzonderheden zijn gebleken. Sterker nog; de controle is
goed verlopen en de bevindingen zijn uitermate beperkt.
Daarmee resteert als aandachtpunten voor het komende jaar:
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Afspraken maken over de ambities t.a.v. de interne
beheersing en mogelijke invoering
rechtmatigheidsverantwoording waterschappen.

JAARREKENING

VERSCHIL

Veiligheid

(12.741)

(12.917)

(176)

Watersysteem

(42.369)

(43.925)

(1.556)

Waterketen

(33.918)

(36.295)

(2.377)

Maatschappij en
Organisatie

(29.133)

(29.092)

41

(118.161)

(122.229)

(4.068)

117.498

114.529

(2.969)

663

7.700

(7.037)

Netto opbrengsten

Zonder nadere uitwerking kiezen wij in 2020 voor een
gegevensgerichte controleaanpak. Vanaf 2021 kan
mogelijk de volgens planning dan afgeronde
implementatie van het nieuwe financiële systeem
bijdragen aan een meer systeemgerichte controle.

Resultaat

TOELICHTING OP RESULTAAT 2019



Het jaarrekeningtraject is plezierig en effectief verlopen;
wij hebben tijdens onze controle weinig controleverschillen geconstateerd.



De gevolgen van de Coronacrisis zal mogelijk impact
hebben op de begroting en jaarrekening 2020.



De belastingtaken worden uitgevoerd door GBLT. In onze
controle hebben wij mede gebruik gemaakt van de
eindverantwoording van het GBLT met de
controleverklaring zoals die door de accountant van het
GBLT is afgegeven.

FINANCIËLE POSITIE

BEGROTING
2019 NA
WIJZIGING

Totaal Lasten

Formaliseren IT-beheersmaatregelen.

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

JAARREKENI
NG 2019

OVERZICHT VAN BATEN
EN LASTEN (x 1.000)

BEVINDINGEN



Het resultaat volgens de jaarrekening 2019 wijkt met € 7
miljoen relatief veel af van de begroting na wijziging.



De belangrijkste afwijkingen van de begroting na
wijzigingen betreffen de programma’s Waterketen en
Watersysteem. Dit wordt veroorzaakt door het niet geheel
realiseren van de baggeragenda. De baggerwerkzaamheden zijn (deels) opgeschort wegens PFAS en
PAS problematiek.



De nu gebleken voordelen ten opzichte van de begroting
waren reeds in belangrijke mate in de beraps I en II
voorspeld en daarmee onder de aandacht gebracht van
het AB.

BIJLAGEN
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2. Uitkomsten jaarrekeningcontrole

2.1 De jaarrekening is getrouw
2.2 Rechtmatigheid van de jaarrekening

2.3 Coronavirus en de jaarrekening 2019
2.4 Aandachtspunten voor 2020

2.1 De jaarrekening is getrouw

De jaarrekening
2019 is getrouw
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Wij hebben bij de jaarrekening 2019 van Waterschap Drents Overijsselse Delta een goedkeurende controleverklaring afgegeven met
betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid.
Een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid betekent dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva per 31 december 2019 in overeenstemming met het
Waterschapsbesluit. Wij hebben enkele controleverschillen van beperkte omvang geconstateerd welke door WDOD zijn gecorrigeerd. Dit
leidt tot het navolgende overzicht van resterende controleverschillen geconstateerd ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid.

POST/OMSCHRIJVING VAN DE TOELICHTING (x € 1.000)

FOUTEN

ONZEKERHEDEN

0

0

VERWIJZING

Getrouwheid

Totaal

Wij concluderen dat de resterende niet-verwerkte controleverschillen zowel individueel als gezamenlijk niet materieel zijn voor de
jaarrekening als geheel.

DASHBOARD

JAARREKENING

FINANCIËLE POSITIE

BEVINDINGEN

BIJLAGEN

2.2 Rechtmatigheid van de jaarrekening

De baten en lasten als
ook de balansmutaties
in de jaarrekening
2019 zijn in
overeenstemming met
relevante wet- en
regelgeving tot stand
gekomen.
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Naast de eventuele controleverschillen in het kader van de getrouwheid van de jaarrekening zijn de volgende controleverschillen ten
aanzien van het aspect rechtmatigheid geconstateerd.

POST/OMSCHRIJVING VAN DE TOELICHTING (x € 1.000)

FOUTEN

ONZEKERHEDEN

VERWIJZING

Rechtmatigheid

Ongesaldeerde getrouwheidsfouten en/of onzekerheden

0

Onrechtmatigheden uhv EU Aanbesteden (in lijn met bevindingen 2018)

86

Totaal

86

0

Wij concluderen dat de resterende niet-verwerkte controleverschillen zowel individueel als gezamenlijk niet materieel zijn voor de
jaarrekening als geheel en hebben derhalve een goedkeurende verklaring verstrekt met betrekking tot de rechtmatigheid.

DASHBOARD

JAARREKENING

FINANCIËLE POSITIE

BEVINDINGEN

BIJLAGEN

2.3 Coronavirus en de jaarrekening 2019
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Coronavirus
De situatie en ontwikkelingen rond het Coronavirus veranderen per dag. De lange termijn impact op de maatschappij en economie zijn
hoogst onzeker. Tijdens de controle hebben wij aandacht besteed aan de impact van het Coronavirus op WDOD. Daarbij gaan wij uit van de
aanwijzingen van onze beroepsorganisatie (NBA) die breed in de sector moeten worden toegepast. Hierover hebben wij overleg gevoerd
met de organisatie en het Dagelijks Bestuur.
De uitbraak van het Coronavirus wordt gezien als een gebeurtenis na balansdatum, aangezien de uitbraak van dit virus pas in de loop van
februari 2020 van wezenlijke omvang werd. Voor de jaarrekening 2019 houdt dit in dat, in lijn met de verslaggevingsrichtlijnen
hieromtrent, een toelichting rondom (de impact van) het Coronavirus is opgenomen in de toelichting op de balans (paragraaf
gebeurtenissen na balansdatum). Daar is tevens een beschrijving opgenomen van de belangrijkste risico’s en onzekerheden die het
waterschap signaleert. Het bestuur maakt daarbij de inschatting dat geen sprake is van een risico op de continuïteit van het waterschap.
Als onderdeel van onze controle werkzaamheden hebben wij de aanvaardbaarheid en toereikendheid van deze toelichtingen beoordeeld.
Coronavirus en onze controleverklaring
Op basis van onze controlestandaarden (706) bestaat de mogelijkheid om de gebruikers van de jaarrekening middels onverplicht
toelichtende paragrafen in onze controleverklaring (ofwel een paragrafen ter benadrukking van aangelegenheden) te wijzen op informatie
in de jaarrekening die relevant is voor het begrip van de gebruikers. Wij hebben dat dit jaar gedaan omdat sprake is van een grote
calamiteit die mogelijk effecten kan hebben op de financiële positie. Wij zullen in deze paragraaf benadrukken dat de lezer kennis moet
nemen van de mogelijke gevolgen van de Coronacrisis voor het waterschap en verwijzen naar de bovengenoemde toelichtingen in de
jaarrekening en het jaarverslag.
Zoals hierboven genoemd is het onduidelijk wat voor de langere termijn de gevolgen zijn van het Coronavirus. Wij onderhouden graag
contact met u in de tussentijd en zijn bereid en bereikbaar om u te ondersteunen waar nodig en mogelijk.

DASHBOARD

JAARREKENING

FINANCIËLE POSITIE

BEVINDINGEN

BIJLAGEN

2.4 Aandachtspunten voor 2020
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Inleiding
Naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening 2019 hebben wij een aantal bevindingen en aanbevelingen over het afgelopen
boekjaar weergegeven. Daarnaast willen wij, vanuit onze natuurlijke adviesfunctie, de volgende aandachtspunten voor het komende jaar
benoemen.
1. Interne beheersing en mogelijke invoering rechtmatigheidsverantwoording waterschappen
Met ingang van 2021 moet bij gemeentes het college zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven bij de jaarrekening. Dit heeft
aanzienlijke gevolgen voor de (interne) beheersing van de organisatie en ook de rol van de accountant verandert hierdoor. Dit is nog
niet verplicht voor waterschappen, maar verwacht wordt dat waterschappen dit in de toekomst ook dienen te volgen. Een uitdaging,
maar naar onze mening ook een kans.
Wij concluderen dat de beheersorganisatie van WDOD voldoende is, maar wij merken op dat er ook enkele aandachtspunten zijn in het
kader van de zichtbaarheid / aantoonbaarheid van de interne beheersing (zie ook onze managementletter 2019). Vooruitlopend op de
invoering van de rechtmatigheidsverantwoording verzoeken wij om uw ambities en mogelijkheden op het gebied van de interne
beheersing te bepalen. Graag maken wij concrete afspraken over uw ambities. Voor verdere toelichting verwijzen wij hiervoor naar
paragraaf 4.1, waarbij wij zonder tegenbericht vanuit WDOD uitgaan van een gegevensgerichte controle in 2020.
2. Formaliseren IT-beheersmaatregelen
Wij constateren dat WDOD nog stappen heeft te zetten op het gebied van de beheersing ICT. In onze managementletter 2019 hebben
wij hier uitgebreid over gerapporteerd. Het handelt hier met name om de werking van de IT General Controls (ITGC’s) met betrekking
tot ADP, K2F en TIM. Omdat er nog aandachtspunten resteren in de IT-beheersing kunnen wij op onderdelen nog niet volledig steunen,
leidend tot aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden in onze controle (en potentieel risico’s voor WDOD).

DASHBOARD

JAARREKENING

FINANCIËLE POSITIE

BEVINDINGEN

BIJLAGEN
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3. Resultaat & financiële positie

3.1 Resultaat 2019
3.2 Financiële positie

3.1 Resultaat 2019

Resultaat 2019
€ 7 miljoen voordeliger
ten opzichte van de
gewijzigde begroting.
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Het resultaat van WDOD over het jaar 2019 bedraagt € 0,7 mln nadelig. Ten opzicht van de begroting 2019 is sprake van een resultaat van
€ 7 miljoen voordelig. In het onderstaand overzicht is het resultaat in het kort weergegeven:
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000)

JAARREKENING 2019

BEGROTING 2019

VERSCHIL

Veiligheid

(12.741)

(12.917)

176

Watersysteem

(42.369)

(43.925)

1.556

Waterketen

(33.918)

(36.295)

2.377

Maatschappij en Organisatie

(29.133)

(29.092)

(41)

(118.161)

(122.229)

4.068

117.498

114.529

2.969

(663)

(7.700)

7.037

Totaal Lasten
Netto opbrengsten
Resultaat

Belangrijkste
afwijkingen in het
resultaat 2019 reeds
gemeld in de beraps

Zoals uit bovenstaande opzet blijkt is de afwijking van de begroting relatief groot. De belangrijkste afwijkingen van de begroting na
wijzigingen betreffen de programma’s Waterketen en Watersysteem. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het niet geheel
realiseren van de baggeragenda. De baggerwerkzaamheden zijn (deels) opgeschort wegens PFAS en PAS problematiek. Daarnaast waren
belastingopbrengsten € 2 mln hoger initieel voorzien.
De nu gebleken voordelen ten opzichte van de begroting in de beraps I en II waren reeds in belangrijke mate voorspeld en daarmee onder
de aandacht gebracht van het AB. Het waterschap werkt niet met tussentijdse begrotingswijzigingen. Gezien de analyses in de beraps I en
II is sprake van een adequaat voorspellend vermogen.

DASHBOARD

JAARREKENING

FINANCIËLE POSITIE

BEVINDINGEN

BIJLAGEN

3.2 Financiële positie (3/3)
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Onze rol in relatie tot het weerstandsvermogen
De analyse van het weerstandsvermogen is een onderdeel van het jaarverslag en de paragraaf weerstandsvermogen. Vanuit onze
controlerende rol dienen wij vast te stellen of het jaarverslag (en dus deze paragraaf) niet strijdig is met de jaarrekening en geen
materiële onjuistheden bevat.
Weerstandsvermogen Waterschap Drents Overijsselse Delta is voldoende
Weerstandsvermogen
met een ratio van 1,36
als voldoende te
kwalificeren
Risicomanagement
moet nog verder vorm
krijgen

DASHBOARD

In de paragraaf weerstandsvermogen heeft het dagelijks bestuur een overzicht opgenomen van de weerstandscapaciteit. De
weerstandscapaciteit bedraagt volgens deze paragraaf € 6,8 miljoen. In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de relevante risico’s
benoemd. WDOD heeft op basis van interne berekeningen het totale bedrag aan risico’s waaraan de organisatie is blootgesteld bepaald op
€ 5,0 miljoen.
De ratio weerstandsvermogen van WDOD bedraagt daarmee – onveranderd ten opzichte van voorgaand jaar en de begroting 2020 – 1,36. Dit
is volgens de door WDOD gehanteerde signaleringswaarden als voldoende te kwalificeren.
Zoals in de paragraaf weerstandsvermogen is beschreven moet de verdere invoering van risicomanagement binnen WDOD nog verder vorm
krijgen, mede aan de hand van het assetmanagement. Ook leidt het HWBP door de budgettaire omvang tot relatief grote risico’s in relatie
tot de reguliere bedrijfsvoering. Om deze reden streeft WDOD naar een hogere ratio dan de door haar bepaalde gebruikelijke ondergrens
van 1,0.

JAARREKENING

FINANCIËLE POSITIE

BEVINDINGEN

BIJLAGEN
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4. Belangrijkste bevindingen

4.1 Interne beheersing en rechtmatigheidsverantwoording
4.2 Waterschapsbelastingen

4.3 Waterschapsbesluit en WNT
4.4 Rechtmatigheid

4.1 Interne beheersing en rechtmatigheidsverantwoording

Interne beheersing
voldoende, er resteren
nog enkele aandachtspunten
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Interne beheersing en onze aanpak voor 2020
Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij een interim-controle uitgevoerd. De bevindingen naar aanleiding van deze controle
hebben wij opgenomen in onze managementletter 2019.
Samenvattend hebben wij geconstateerd dat de interne beheersing (AO/IB) niet altijd (toetsbaar) goed werkt. Daarmee kunnen wij voor
wat betreft de insteek van onze controle op de meeste processen nog niet steunen. Belangrijke aandachtspunten betreffen o.a. IT
beheersmaatregelen en Aanbesteden. Hierdoor hebben wij de jaarrekening gecontroleerd middels gegevensgerichte (middels
deelwaarnemingen, cijferbeoordelingen, steekproeven, etc.) werkzaamheden.
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de door ons voorgenomen controleaanpak voor het boekjaar 2020. Graag gaan wij
de komende periode met WDOD in gesprek over de ambities, ook in relatie tot het opzetten van de interne beheersing in relatie tot de
mogelijk op termijn ook voor waterschappen geldende ontwikkeling naar een eigen rechtmatigheidsverantwoording (vergelijkbaar met de
situatie voor provincies en gemeenten vanaf 2021).

Onze aanpak voor 2020
is hoofdzakelijk
gegevensgericht.

Relevante processen en controle aanpak 2020

Steunen op AO/ IB /
IT

Gebruik maken VIC

Aanpak BDO

Planning & Control

Ja

n.v.t.

Procesgericht

Inkopen & Aanbesteden

Nee

Achteraf gegevensgericht

Gegevensgericht

Personeelskosten

Nee

Achteraf gegevensgericht

Gegevensgericht

Proces projectsubsidies

Nee

n.v.t

Gegevensgericht

Belastingen

n.v.t (GBLT)

n.v.t.

Gegevensgericht

Projecten

Nee

n.v.t.

Gegevensgericht

IT

Nee

n.v.t.

Gegevensgericht

Over de processen waarvan wij voorstellen deze ook komend jaar gegevensgericht te controleren, zullen wij in de management letter 2020
slechts beperkt rapporteren (alleen wezenlijke / nieuwe bevindingen in de AO/IB/IT). Wij stellen daarbij voor dat u uw afwegingen en
ambities rondom de interne beheersing zo SMART mogelijk vastlegt in bijvoorbeeld uw interne controleplan.

DASHBOARD

JAARREKENING

FINANCIËLE POSITIE

BEVINDINGEN

BIJLAGEN

4.2 Waterschapsbelastingen

Belastingopbrengsten
2019
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De belastingopbrengsten in de jaarrekening
De belastingopbrengsten van WDOD bestaan uit de volgende netto- belastingopbrengsten. Hieronder volgt een cijfermatig beeld van de
belastingopbrengsten in relatie tot de realisatie in 2018 en de gewijzigde begroting 2019.
ONDERDEEL (x1.000)

JAARREKENING 2019

BEGROTING 2019

JAARREKENING 2018

119.937

117.682

112.077

-3.273

-2.955

-3.079

116.664

114.727

108.998

Waterschapsbelastingen
Kwijtschelding en
oninbaarverklaring
Totaal

De gerealiseerde belastingopbrengsten zijn € 1,9 miljoen hoger dan begroot en € 7,7 miljoen hoger dan de realisatie in 2018. In de
paragraaf Waterschapsbelastingen in het jaarverslag zijn de belastingopbrengsten nader geanalyseerd.
Gebruik maken van
werkzaamheden van
andere accountant

DASHBOARD

De belastingtaken worden uitgevoerd door het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (hierna: GBLT). In onze controle
hebben wij gebruik gemaakt van de eindverantwoording van het GBLT met de controleverklaring zoals die door de accountant van het
GBLT is afgegeven. Teneinde te waarborgen dat wij voor onze oordeelsvorming omtrent de jaarrekening van WDOD kunnen steunen,
hebben wij audit instructies verstrekt aan de accountant van het GBLT. Vanuit de accountant van het GBLT hebben wij een bevestiging van
naleving van de audit instructies en een bevestiging van de onafhankelijkheid ten aanzien van WDOD ontvangen.

JAARREKENING

FINANCIËLE POSITIE

BEVINDINGEN

BIJLAGEN

4.3 Waterschapsbesluit en WNT
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BBVW wordt nageleefd

Bevindingen ten aanzien van naleving van de wettelijke verslaggevingsregels (BBVW)
Wij hebben vastgesteld dat Waterschap Drents Overijsselse Delta de wettelijke verslagleggingsregels (BBVW) heeft nageleefd.

WNT-verantwoording
voldoet aan de
vereisten

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 waterschappen geldt dat de secretaris-directeur als topfunctionaris wordt aangemerkt. De algemene bezoldiging voor een
topfunctionaris mag voor 2019 niet meer bedragen dan € 194.000 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.
Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2019 van WDOD niet strijdig zijn met de WNT en dat de jaarrekening 2019 van WDOD
voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.

DASHBOARD

JAARREKENING

FINANCIËLE POSITIE

BEVINDINGEN

BIJLAGEN

4.4 Rechtmatigheid
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Lastenoverschrijdingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid
Het algemeen bestuur autoriseert de begroting en stelt de kaders voor het dagelijks bestuur vast. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk
voor de uitvoering van het beleid binnen de gestelde begroting. Begrotingsafwijkingen dienen tijdig gesignaleerd en gerapporteerd te
worden aan het algemeen bestuur. Bij begrotingsoverschrijdingen die niet gedurende het jaar zijn voorgelegd aan het algemeen bestuur is
formeel sprake van een onrechtmatigheid. Echter hoeven deze overschrijdingen niet altijd te worden meegewogen in het
accountantsoordeel, bijvoorbeeld indien de overschrijding geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde
opbrengsten of overschrijdingen bij open-einde regelingen.

Overschrijding lasten
Maatschappij en
Organisatie

Zoals blijkt uit onderstaande tabel is op één programma een begrotingsoverschrijding op de lasten geconstateerd. Deze zijn in te delen in
de onderstaande categorieën zoals opgenomen in de Kadernota Rechtmatigheid.

ONRECHTMATIG
LASTENOVERSCHRIJDING PROGRAMMA

BEGROTINGSAFWIJKING

Maatschappij en organisatie
(totaal € 0,1 miljoen)

Te wijten aan combinatie van factoren. Past binnen het
bestaande beleid welke niet vooraf gesignaleerd had
kunnen worden.

TELT NIET MEE
IN OORDEEL

TELT WEL MEE
IN OORDEEL

P

Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse van de begrotingsafwijkingen naar de analyse begrotingsafwijkingen,
zoals opgenomen in paragraaf 4.2.4 het exploitatierekening naar programma’s in de jaarrekening 2019.
Wij hebben vastgesteld dat het dagelijks bestuur op basis van artikel 4 lid 1 en 2 van de financiële verordening WDOD bevoegd is dat het
totale exploitatieresultaat meer dan € 1 miljoen ongunstiger wordt dan begroot te overschrijden zonder toestemming vooraf van het
algemeen bestuur indien de middeleninzet past binnen het vastgestelde beleid.
De overschrijding op programma Maatschappij en Organisatie valt derhalve binnen de door het algemeen bestuur gestelde kader. Wij geven
het algemeen bestuur in overweging de systematiek inzake monitoren van overschrijdingen ter herzien. Hoewel een dergelijke systematiek
is toegestaan, roept dit de vraag op in hoeverre dit vanuit het oogpunt van het algemeen bestuur voldoende transparant is.
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Doel en object van de controle
Het doel van de controle is het geven van een onafhankelijk oordeel of de financiële overzichten van Waterschap Drents Overijsselse Delta,
in alle van materieel belang zijnde opzichten, zijn opgesteld zijn in overeenstemming met het Waterschapsbesluit (BBVW). Voor een
uitgebreide beschrijving van onze aanpak verwijzen wij naar onze opdrachtbevestiging d.d. 5 augustus met kenmerk
‘RHB/PS/AL/1071712/001’.
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 € 1.074.000. 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. Onze controle richt zich tevens op de getrouwheid en rechtmatigheid van de informatie in de WNT-verantwoording
van de jaarrekening. Voor de WNT gelden specifiek voorgeschreven rapporteringstoleranties die veelal lager zijn dan uw
rapporteringstolerantie. Wij passen deze voorgeschreven WNT-toleranties eveneens op correcte wijze toe.

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 controle cliënten. Wij zijn van mening dat door ons is voldaan aan deze
eisen. Wij bevestigen dat we geen giften hebben gegeven aan dan wel aangenomen van de organisatie of haar personeel. 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.

DASHBOARD

JAARREKENING

FINANCIËLE POSITIE

BEVINDINGEN

BIJLAGEN

A. Onze controle (2/4)

22

Opdracht en controleaanpak
Wij hebben de jaarrekening gecontroleerd conform de Nederlandse controlestandaarden en de met u gemaakte afspraken in de
opdrachtbevestiging. 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 combinatie van systeemgerichte en gegevensgerichte benadering, waarbij waar mogelijk
gesteund wordt op de opzet, het bestaan en de werking van de aanwezige administratieve organisatie en de daarin opgenomen
beheersingssystemen. Deze aanpak gaat uit van een risicoanalyse op transactiestromen. Daarnaast worden bedrijfsrisico’s beoordeeld die
voortvloeien uit de strategie en operaties van WDOD. In de risicoanalyse hebben wij beoordeeld in hoeverre de onderkende risico’s van
invloed kunnen zijn op de jaarrekening.
De risico’s met een hoge waarschijnlijkheid van het zich voordoen en mogelijk materiële impact hebben in onze controle meer aandacht
gehad. Deze risico’s betreffen:
 Management override of controls
 Volledigheid belastingopbrengsten
 Ongeautoriseerde handelingen in IT systemen

Strekking van de controle-verklaring
Aangezien de jaarrekening 2019 van WDOD aan de daaraan te stellen eisen voldoet, hebben wij een goedkeurende controle-verklaring,
gedateerd op 3 juni 2020, afgegeven bij deze jaarrekening. Alle bevindingen voortvloeiend uit onze controle van de jaarrekening 2019 zijn
afdoende behandeld en onze controle is afgerond.
Continuïteit
De waarderingen in de jaarrekening van WDOD zijn gebaseerd op de veronderstelling dat WDOD als geheel in continuïteit zal worden
voortgezet. De inschatting of een duurzame voorzetting mogelijk is, inclusief de eventueel in de jaarrekening op te nemen toelichting, is
de wettelijke verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. Als accountant beoordelen wij de aanvaardbaarheid van de door het
dagelijks bestuur ingeschatte mogelijkheden tot een duurzame voortzetting. Wij vinden deze inschatting aanvaardbaar.
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De jaarstukken 2019 van WDOD bestaan uit:
 Het jaarverslag 2019 (programmaverantwoording en verplichte paragrafen).
 De jaarrekening 2019 (balans met toelichting, overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting).
In het onderdeel ‘programmaverantwoording’ van het jaarverslag dient informatie opgenomen te worden over: wat hebben we gedaan,
wat hebben we bereikt en wat heeft het gekost? De programmaverantwoording vormt samen met de verplicht voorgeschreven paragrafen
(zoals weerstandsvermogen, bedrijfsvoering etc.) het jaarverslag. Beide onderdelen vallen niet (expliciet) onder de controle van de
jaarrekening. Het primaire object van de accountantscontrole is de jaarrekening (de balans met toelichting en de staat van baten en lasten
in de jaarrekening met toelichting). De inhoud van het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) hebben wij getoetst. Bij
onze controle hebben wij geen materiële afwijkingen tussen het jaarverslag en de jaarrekening geconstateerd. Het jaarverslag en de
jaarrekening zijn met elkaar verenigbaar.
De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van WDOD zijn uiteengezet in de grondslagen van de jaarrekening 2019. In 2019 zijn er geen
wijzigingen geweest in toegepaste verslaggevingsgrondslagen die een aanzienlijke invloed hebben op de baten en lasten of de financiële
positie van WDOD. Significante verslaggevingsgrondslagen en toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële positie
van WDOD en de baten en lasten in de jaarrekening. Daarnaast vereisen zij van het dagelijks bestuur en de directie dat zij een oordeel
vormen ten aanzien van soms moeilijke, subjectieve en complexe posities vaak vanwege de noodzaak om inschattingen te moeten maken
over het effect van zaken die inherent onzeker zijn. Wij hebben het door het dagelijks bestuur en de directie toegepaste proces met
betrekking tot significante verslaggevingsaspecten geëvalueerd en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd.
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Geen aanwijzingen
voor materiële fraude

Fraude en non-compliance
Onze controle is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Bij de planning voor de jaarrekeningcontrole, houden wij rekening
met het risico dat de jaarrekening als gevolg van fraude en onregelmatigheden onjuistheden van materieel belang zou kunnen bevatten.
Daarnaast hebben wij beoordeeld in hoeverre sprake kan zijn van een risico omtrent corruptie. Eén van de door ons uitgevoerde
maatregelen is het bespreken van de mogelijke frauderisico’s en mogelijke fraudesituaties op verschillende niveaus binnen de organisatie
Hiertoe hebben wij de mogelijke frauderisico’s en de mogelijke fraudesituaties besproken met de directie en het dagelijks bestuur. Deze
besprekingen en onze controlewerkzaamheden hebben geen aanwijzingen voor materiële fraude opgeleverd.

Geen materiële noncompliance
geconstateerd

Bij de beoordeling van het risico omtrent corruptie hebben wij gekeken naar klant specifieke omstandigheden zoals de geografische plaats
van de activiteiten, hebben we gekeken naar de sectoren waar corruptie meer dan gemiddeld voorkomt en hebben we beoordeeld in
hoeverre buitenlandse wetgeving als de UK Bribery Act en de US Foreign Corrupt Practices Act van invloed kunnen zijn. Wij hebben
aandacht besteed aan de compliance met de voor u van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige bepalingen voor zover wij die van
belang achten in het kader van onze controle van de jaarrekening. Bij die werkzaamheden hebben wij geen materiële non-compliance
geconstateerd.
Geautomatiseerde gegevensverwerking
De accountant dient op basis van artikel 2:393, lid 4 BW, melding te maken van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid
en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Tijdens de interim-controle hebben wij ook relevante processen met
betrekking tot de geautomatiseerde gegevensverwerking getoetst. Voor onze bevindingen verwijzen wij naar onze management letter
2019. Wij hebben de automatiseringsorganisatie van de organisatie uitsluitend in het kader van de jaarrekeningcontrole beoordeeld.
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