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19 februari 2016

Geachte leden van het dagelijks bestuur,
Hierbij ontvangt u ons verslag van bevindingen over het boekjaar 2015. Hierin zijn
onze belangrijkste controlebevindingen samengevat.
De Modelverantwoording 2015 Cocensus + uitvoerende werkzaamheden ten behoeve
van de gemeente Langedijk (hierna: de verantwoording) is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijk regeling
Cocensus.
In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de verantwoording gecontroleerd.

Wij maken u erop attent dat voor dit verslag een beperkte verspreidingskring
geldt. Het verslag is uitsluitend bestemd voor de gemeenschappelijke regeling
Cocensus en de gemeente Langedijk.
Hoogachtend,
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: N.R. Fritz RA

De Modelverantwoording 2015 Cocensus + uitvoerende werkzaamheden ten
behoeve van de gemeente Langedijk geeft een getrouw en rechtmatig beeld.

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, januari 2014’
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer
24362853.
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Controleaanpak

De verantwoording
geeft een getrouw
beeld en er is
rechtmatig gehandeld

De reikwijdte van
onze controle achten
wij voldoende

Bij de verantwoording 2015 van de gemeente Langedijk hebben wij een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor zowel de
getrouwheid als de financiële rechtmatigheid. De controleverklaring d.d. 19 februari 2016 hebben wij u separaat toegezonden.
Wij hebben vastgesteld dat de verantwoording voldoet aan de gemeenschappelijke regeling, dienstverleningsovereenkomst en met de
relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeentelijke verordeningen van de gemeente Langedijk. De door ons geconstateerde
controleverschillen (fouten en/of onzekerheden) voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid vallen binnen de door de groepsaccountant
vastgestelde materialiteit en de uitvoeringsmaterialiteit.

Met de opdrachtbevestiging van 22 september 2015 heeft u ons opdracht gegeven tot het controleren van de verantwoording. De reikwijdte
van onze controle staat omschreven in het controleprotocol 2015-2017, behorende bij de gemeenschappelijke regeling Cocensus, van
december 2015. Er is gedurende het verloop van de controle op geen enkele wijze sprake geweest van een beperking in de reikwijdte van
onze controle.
Naast de opdrachtbevestiging zijn bepalend voor onze controle:
De Nederlandse controlestandaarden.
De gemeenschappelijke regeling Cocensus.
De dienstverleningsovereenkomst 2015.
Het controleprotocol december 2015.
De relevante verordeningen uit het normenkader van de gemeente.
Tijdens de uitvoering van de controleplanning hebben zich geen wijzigingen van materieel belang in de reikwijdte voorgedaan. Wij achten
de reikwijdte van onze controle over 2015 voldoende voor de doelstelling van onze controle.

Belastingsoorten en
reikwijdte controle

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus voert Cocensus de heffing en inning uit van de volgende belastingsoorten.
Onroerendezaakbelasting
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing
Hondenbelasting
Toeristenbelasting
Forensenbelasting
Voor de volgende specifieke belastingen worden de brongegevens aangeleverd door de deelnemende gemeenten. Cocensus verzorgt
voor deze belastingen de heffing en inning op basis van de door de gemeente aangeleverde brongegevens. De verantwoordelijkheid voor
de juistheid en de volledigheid van de aangeleverde brongegevens berust bij de gemeente Langedijk.
Grafrechten
Reinigingsrechten
Omgevingsvergunningen
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Gehanteerde
toleranties met als
resultaat: geen
(resterende
materiële)
controleverschillen

Wij hebben de controle op de verantwoording 2015 uitgevoerd met inachtneming van de volgende toleranties, zoals vastgesteld door de
groepsaccountant.
Materialiteit
Fouten

1% van het totaal van de lasten, inclusief dotaties aan reserves

€

Onzekerheden

3% van het totaal van de lasten, inclusief dotaties aan reserves

€ 1.650.000

550.000

Uitvoeringsmaterialiteit
Fouten

€

275.000

Onzekerheden

€

825.000

Rapportagetoleranties
De rapportagetoleranties voor fouten en onzekerheden zijn - conform uw controleverordening - vastgesteld op € 27.500.
Wij hebben geen (resterende materiële) controleverschillen (fouten en/of onzekerheden) ten aanzien van de getrouwheid geconstateerd.
Gedurende de controle hebben wij geen correcties laten doorvoeren die ook effect hebben gehad op de verantwoording.
Er is geen sprake van (materiële) controleverschillen (fouten en/of onzekerheden) ten aanzien van rechtmatigheid.

Wij zijn
onafhankelijk van
de gemeenschappelijke
regeling Cocensus

Deloitte Accountants B.V. is onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling en voor zover wij weten heeft zich geen inbreuk voorgedaan op
de van toepassing zijnde regels en het beleid ten aanzien van onafhankelijkheid.
Ons zijn geen relaties bekend tussen Deloitte Accountants B.V. en haar zuster- en/of dochterondernemingen of de member firms van Deloitte
Touche Tohmatsu Limited en hun respectieve zuster- en/of dochterondernemingen en de gemeenschappelijke regeling, die naar ons
professionele oordeel mogelijk van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid.
Bijlage A van dit verslag bevat een nadere uiteenzetting van onze onafhankelijkheid.
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Interne beheersing en overige bevindingen

De interne (financiële)
beheersing in het
kader van onze
controle

Als onderdeel van de controle hebben wij in het najaar van 2015 een interim-controle uitgevoerd. Deze interim-controle is primair gericht op de opzet
en het bestaan van maatregelen van Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AO/IB), voor zover van belang voor onze controle op de
getrouwheid en de rechtmatigheid van de in de modelverantwoording 2015 Cocensus + uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de gemeente
Langedijk opgenomen gegevens. Wij hebben geen tekortkomingen gesignaleerd.

Aandachtspunten
modelverantwoording
op basis van
rapporteringstolerantie
groepsaccountant en
overige
bijzonderheden

Prognose toeristenbelasting (€ 35.000)
De prognose is gebaseerd op de gemeentelijke begroting, en wijkt beperkt af van de realisatie over 2014 ad € 43.000
Omgevingsvergunningen en lijkbezorgingsrechten
De gemeente Langedijk is verantwoordelijk voor de aanlevering van aanslaggegevens, waardoor het moeilijk is een goede prognose af te geven.
In overleg met de gemeente Langedijk wordt hetgeen is aangeleverd opgelegd. Cocensus heeft in de 3e rapportage een onderschrijding op
omgevingsvergunningen en overschrijding op de lijkbezorgingsrichting ten opzichte van de begroting gemeld. Daarnaast (kunnen) in de post “leges”
ook nog posten zijn opgenomen die de gemeente zelf oplegt. Een vergelijking met deze begroting geeft derhalve niet altijd een goed beeld of
sturingsinformatie voor Cocensus.
Wij adviseren de gemeente Cocensus inzicht te geven in de opbouw van de begrotingspost “leges’ zodat Cocensus een goede analyse kan maken
van de gerealiseerde opbrengsten omgevingsvergunningen ten opzichte van realisatie. Daarnaast geven wij in overwegingen voor de door
Cocensus verwachte over- en onderschrijdingen een begrotingswijziging te verwerken.
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Betrouwbaarheid
en continuïteit van
de
automatiseringsomgeving

Onze controle is gericht op het geven van een oordeel over de modelverantwoording 2015 Cocensus + uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de
gemeente Langedijk 2015 zelf en is niet primair gericht op het doen van uitspraken over de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde
gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen gaan over de onderdelen die wij onderzocht hebben in het kader van de
modelverantwoording 2015 Cocensus + uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de gemeente Langedijk 2015, wat wil zeggen dat wij geen
volledigheid pretenderen. Hiervoor is een specifiek daarop gericht onderzoek noodzakelijk.
Wij hebben in het najaar 2015 door de gemeenschappelijke regeling een zogenaamde ‘IT-survey laten invullen. Daarnaast is onderzocht in hoeverre
opvolging is gegeven aan eerdere adviezen naar aanleiding van uitgevoerde onderzoeken inzake de IT-omgeving. Hiermee hebben wij een actueel
inzicht verkregen in de mogelijke risico’s in de IT-omgeving. Onze bevindingen zijn als volgt:

Bevinding

Reactie directie

Cocensus heeft geen alomvattend informatiebeveiligingsbeleid
opgesteld, maar is momenteel bezig met het opstellen van een
informatiebeveiligingsbeleid. Wij onderschrijven het belang van het
beschrijven van het informatiebeveiligingsbeleid. Hiermee kunt u de
randvoorwaarden voor het informatiebeveiligingsbeleid formaliseren.

Informatiebeveiligingsbeleid wordt in projectvorm opgesteld.
Project staat gepland voor komend jaar en zal naar verwachting
m.i.v. 1 januari 2016 worden gestart. Dit zal een opleverproduct zijn
uit het project BCP Cocensus (Business Continuity Plan).
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Overige onderwerpen

Bevestiging van
dagelijks bestuur en
directie is ontvangen

Wij hebben van de directie een ondertekende, schriftelijke bevestiging bij de verantwoording ontvangen.

Er is geen sprake van
meningsverschillen
met het management
of een beperking in
reikwijdte van onze
controle

Er zijn geen meningsverschillen met het dagelijks bestuur of de directie geweest en er waren geen beperkingen bij de uitvoering van onze
controle. Naar onze mening is ons bij de uitvoering van onze controle-opdracht door het dagelijks bestuur, de directie en de medewerkers
van de gemeenschappelijke regeling volledige medewerking verleend en hebben wij volledige toegang tot de benodigde informatie gehad.

Bijzonderheden ten
aanzien van de
naleving van wet- en
regelgeving

Een belangrijk onderdeel van de rechtmatigheidswetgeving is de niet-financiële rechtmatigheid. Dit is echter niet primair het
onderzoeksgebied van de accountant. De accountant heeft als taak u te wijzen op een niet-financiële onrechtmatigheid als eventuele
‘bijvangst’ van de reguliere controle, en op eventuele tekortkomingen in het interne signaleringssysteem. Voor dit laatste verwijzen wij u
naar onze opmerkingen over de administratieve organisatie en interne beheersing.
In het kader van onze controle van de verantwoording 2015 hebben wij geen opmerkingen ten aanzien van de niet-financiële
rechtmatigheid.
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Bijlagen

Bijlage A: Onafhankelijkheid
Bevestiging onafhankelijkheid
De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenomen in de ‘Verordening inzake Onafhankelijkheid
(ViO)’ en vormen een belangrijk onderdeel van het ‘normenkader’ waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de ViO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed.
Op basis van onze toetsing concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend accountant bij de gemeenschappelijke regeling Cocensus in 2015 voldoende is gewaarborgd.
Er is geen sprake geweest van aanvullende dienstverlening.
Op grond van de door ons getroffen maatregelen en de communicatie met u hierover zijn wij van mening dat onze onafhankelijkheid in voldoende mate is gewaarborgd.

Geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid
De Nederlandse onafhankelijkheidsregels vereisen dat de eindverantwoordelijke accountant de met governance belaste organen informeert over geschenken en persoonlijke uitingen van
gastvrijheid die Deloitte, een bestuurder of interne toezichthouder van Deloitte of een lid van het controleteam heeft ontvangen van of verstrekt aan de gemeenschappelijke regeling
Cocensus of een bij de gemeenschappelijke regeling Cocensus betrokken persoon. Hierbij is een drempel van € 100 opgenomen in de regels.
Wij hebben geen geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid ontvangen of verstrekt die een (geschatte) waarde van meer dan € 100 hebben en zijn daarom van mening dat er
geen sprake is van een bedreiging van de onafhankelijke uitvoering van de controleopdracht.
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Bijlage B: Disclaimer en beperking in gebruik
Dit verslag is alleen bestemd voor de gemeenschappelijke regeling Cocensus en de gemeente Langedijk en mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk aan derden worden verstrekt of
aangehaald zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Er wordt geen verantwoordelijkheid aan een derde partij geaccepteerd, omdat dit verslag daar niet voor is opgesteld en
bedoeld. Dientengevolge nemen wij geen enkele verplichting of plicht van zorg op ons jegens ieder ander persoon aan wie dit verslag getoond wordt of in wiens handen het komt.
De in dit verslag aan de orde gestelde onderwerpen waarvan wij van mening zijn dat zij uw aandacht behoeven, zijn door ons geconstateerd gedurende onze controleopdracht. Het is
geen allesomvattend verslag van alle geconstateerde zaken en in het bijzonder kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het rapporteren van alle bedrijfsrisico’s of
tekortkomingen in het systeem van interne beheersing. Elke conclusie, opinie of opmerking in dit verslag is verstrekt in de context van ons oordeel met betrekking tot de
verantwoording als geheel, die zal worden verstrekt in onze controleverklaring.
Evenzo geldt dat de opmerkingen, bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot het systeem van interne beheersing niet gelezen dienen te worden als een afzonderlijke opinie
over het systeem van interne beheersing en de werking daarvan.
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