Accountantsverslag 2021
Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Utrecht
17 juni 2022

Per saldo persoonlijker

Aan de leden van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht
Amersfoort, 17 juni 2022
Geachte leden van het algemeen bestuur,
Graag bieden wij u hierbij ons accountantsverslag met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2021 van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht (hierna: VRU) aan. Onze opdracht is uitgevoerd in
overeenstemming met onze opdrachtbevestiging van 18 oktober 2021. Dit verslag gaat in op onze belangrijkste
bevindingen uit de controle van de jaarrekening 2021.
Op 7 maart 2022 hebben wij de conceptbevindingen uit de jaarrekeningcontrole 2021 besproken met de
concerncontroller, een afvaardiging van de Bestuurlijke Advies Commissie en de portefeuillehouder namens het
dagelijks bestuur, de heer Naafs. Wij bedanken de medewerkers van VRU voor de open en constructieve wijze van
samenwerking bij het verrichten van onze controlewerkzaamheden en zijn vanzelfsprekend graag bereid een nadere
toelichting te verstrekken.
Met vriendelijke groet,
Eshuis,
Registeraccountants

was getekend drs. C.L. Willems RA
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1. Kernboodschappen
De belangrijkste boodschappen voor het algemeen bestuur van de VRU zijn:




Wij hebben de controle van de jaarrekening 2021 van de VRU uitgevoerd en zijn voornemens een goedkeurende
controleverklaring voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid te verstrekken. Dat houdt het volgende in:
o

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening 2021 de VRU een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva per 31 december 2021
in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

o

Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening 2021 verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen
in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving.

o

Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag 2021 is opgesteld overeenkomstig het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en met de jaarrekening verenigbaar is. Het jaarverslag
2021 bevat in het licht van de door ons tijdens de controle van de jaarrekening 2021 verkregen kennis en
informatie naar onze mening geen onjuistheden van materieel belang.

o

Wij hebben de in hoofdstuk 4 van de Jaarrekening 2021 van de VRU opgenomen verantwoording inzake
de Wet Normering Topinkomens (WNT) gecontroleerd met inachtneming van het Controleprotocol WNT
2021. Wij concluderen dat de in de jaarrekening 2021 opgenomen verantwoording met toelichting
voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

Mede met het oog op de invoering van de door het dagelijks bestuur af te geven rechtmatigheidsverklaring vanaf
boekjaar 2023 vragen wij uw aandacht voor het uitvoeren van zichtbare verbijzonderde interne controles ter
onderbouwing van deze oordeelsvorming. De benodigde inrichting en kwaliteit van deze controles is nu nog niet
geborgd. Wij hebben begrepen dat u de benodigde medewerkers, met een voldoende senior niveau, aan het
werven bent.
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Wij zien in de controle nog teveel afwijkingen die niet door de organisatie gesignaleerd zijn. In de uitvoerende
lagen van de organisatie bemerken wij een lager vermogen om afwijkingen te signaleren als deze afwijkingen
verband houden met bijvoorbeeld juridische vraagstukken of fiscale wetgeving. Voor complexe of specialistische
vraagstukken steunt de VRU op een kleine groep medewerkers in de staffuncties. Deze groep is kwetsbaar voor
uitval en verloop.



Als gevolg van de COVID-pandemie vertoont de jaarrekening van de VRU een ander beeld dan in voorgaande jaren
met uitzondering van boekjaar 2020. In beide boekjaren zien wij dat activiteiten uit- of afgesteld zijn. De
continuïteit van de VRU staat gezien haar maatschappelijke rol niet ter discussie. Er zijn dan ook geen gevolgen
voor de verslaggevingsgrondslagen, noch op de waardering van bezittingen of schulden.



Het gerealiseerd resultaat over 2021 bedraagt volgens het Overzicht baten en lasten in de jaarrekening ongeveer
€ 3,1 miljoen voordelig. Dat is een bijzonder resultaat in wat ook voor de VRU een bijzonder jaar was. Het
voordelig resultaat over 2021 is veroorzaakt doordat er als gevolg van de coronapandemie minder is uitgegeven: u
becijfert dit op ongeveer € 2,4 miljoen minder uitgaven uit hoofde van personele inzet en € 0,6 miljoen lagere
materiele kosten. Daarnaast is er in de jaarrekening 2021 een reservering inzake het principeakkoord 2021-2022
CAO gemeenten opgenomen van circa € 930.000 die het resultaat verlaagd.



Het eigen vermogen is gestegen van € 17,7 miljoen ultimo 2020 naar € 23,2 miljoen eind 2021. Zowel op basis van
de landelijke kengetallen als op basis van het beschikbare versus het benodigde weerstandsvermogen vinden wij
dat er sprake is van een gezonde financiële positie. Dit is echter ook nodig. Net als andere decentrale overheden
wordt de VRU komende jaren geconfronteerd met meer en intensievere taken. De transitie van de Meldkamer en
de hervorming van het OMS-stelsel zijn de twee belangrijkste. Om toekomstige kosten op te vangen heeft de VRU
in 2021 deze bestemmingsreserve aangevuld dan wel gevormd in het geval van de hervorming van het OMSstelsel.



Wij merken op dat een gestructureerd systeem van risicomanagement als onderbouwing van het benodigde
weerstandsvermogen en het op adequate wijze beheersen van de hiervoor genoemde uitdagingen nog ontbreekt.
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2. Bevindingen controle jaarrekening
2.1.

Proces jaarafsluiting

Wij verwijzen u naar onze overzichten van ongecorrigeerd en gecorrigeerde fouten. Hierin zijn fouten opgenomen die
onjuist in de administratie geboekt zijn en die groter zijn dan de rapporteringsgrens van € 100.000. In onze optiek zijn
dit correcties die al gedurende het jaar gesignaleerd hadden moeten worden. De correcties liggen overwegend op het
vlak van basiskwaliteit van de administratie. Daarnaast is er sprake van correcties op complexe posten zoals de WNT
(zie paragraaf 2.9), verloning van bijzondere uitkeringen (zie paragraaf 2.3) en de Werkkostenregeling.

2.2.

Bevindingen Europese aanbestedingen

In onze management letter geven wij aan dat de interne beheersing bij de VRU van voldoende niveau is. Wij hebben
hierbij wel aangegeven dat er binnen het proces van het toetsen van de rechtmatigheid van de inkopen
aandachtspunten zitten ten aanzien van het onderbouwen van bestedingen middels contracten, ramingen en het
inkoopbehoeften.
Tijdens de controle van dit onderdeel hebben wij vastgesteld dat deze constatering terecht is. De interne controle op
de rechtmatigheid van de inkopen bevatte bij de start van onze controle nog niet op alle dossiers toereikende
toelichtingen en onderbouwende documentatie. Wij verwijzen u voor onze opmerkingen over de interne controle
naar paragraaf 2.3.
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Op basis van onze controle komen wij tot de volgende geconstateerde afwijkingen:

Inkoop

Onrechtmatigheid

Oorzaak

Oefenmiddelen

29.000

Bestedingen zien toe op een afgelopen Europees
aanbesteed contract en zijn zodoende
onrechtmatig. Deze inkoop liep door vanuit
2020.

Alarmeringssystemen

36.000

Bestedingen zien toe op een afgelopen Europees
aanbesteed contract en zijn zodoende
onrechtmatig. Deze inkoop liep door vanuit
2020.

Computerapparatuur

14.000

Bestedingen zien toe op een afgelopen Europees
aanbesteed contract en zijn zodoende
onrechtmatig. Deze inkoop liep door vanuit
2020.

468.000

De VRU heeft meer auto’s ingekocht dan feitelijk
besteld onder het Europees aanbesteedde
contract. Daarmee is de markt tekort gedaan, en
zijn deze auto’s die buitenom het contract zijn
besteld als onrechtmatigheid meegenomen in
het oordeel.

Inkoop auto’s

Totaal aan fouten

€ 547.000

De fouten over 2021 blijven binnen de goedkeuringstolerantie voor fouten zoals door ons gehanteerd en opgenomen
in bijlage 2 (€ 989.000).
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Wij merken op dat alleen de jaarlast 2021 van de bovenstaande inkopen wordt meegerekend in de fouten voor
rechtmatigheid. Hoewel een deel van deze contracten doorloopt in 2022, heeft de VRU geen prognose opgenomen
met fouten in boekjaar 2022 e.v. Dit is een bewuste keuze aangezien de VRU op basis van het wisselende niveau van
de bestedingen geen accurate schatting kan maken van de bestedingen. Bovendien bestaat ook nog de mogelijkheid
om bij te sturen op de bestedingen in de komende jaren. Wij verzoeken de VRU daarom om voor de bovenstaande
contracten in 2022 voor zover mogelijk gepaste acties te ondernemen om tot de benodigde aanbestedingen te
komen.
Overall hebben wij begrepen dat er binnen de VRU diverse projecten lopen die dienen te zorgen voor rechtmatige
aanbestedingsprocedures. Deze zijn echter nog niet afgerond als gevolg van de coronapandemie.

2.3.

Controle op Europese aanbestedingen

Vanaf boekjaar 2023 ligt de verantwoordelijkheid voor het afgeven van het rechtmatigheidsoordeel bij het dagelijks
bestuur. Wij willen daarom nu expliciet aandacht vragen voor de borging van de controle op Europese
aanbestedingen. Net als in andere jaren hebben wij in goed overleg met uw team de controle kunnen afronden. Wij
zijn de controle gezamenlijk ook tijdig gestart om knelpunten te voorkomen. Wij merken op dat binnen de VRU geen
interne rechtmatigheidscontrole op de spend analyse wordt uitgevoerd waarbij periodiek de bestedingen worden
gemonitord. Aanbestedingen worden gemonitord via een aanbestedingskalender. Een aanbestedingskalender gaat
echter uit van de contracten waarvan de organisatie al weet dat ze aanbesteed moeten worden. Met een grondig
gecontroleerde spend analyse monitort de organisatie of er contracten zijn die onterecht niet op de
aanbestedingskalender staan. Tevens voorkomt dit in het voorjaar veel uitzoekwerk en druk op de organisatie. Naast
deze observatie constateren wij dat de onderbouwing van aanbestedingsvraagstukken wel aanwezig is, maar dat inzet
van de concerncontroller noodzakelijk is om deze ‘boven tafel’ te krijgen. Vanuit de organisatie en specifiek de
business controllers komt deze aanlevering niet, onjuist of beperkt tot stand.
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Omdat u vanaf boekjaar 2023 verantwoordelijk bent voor het rechtmatigheidsoordeel willen we deze problematiek nu
met klem onder uw aandacht brengen.

2.4.

Overlijdensuitkering

De VRU heeft in 2021 een overlijdensuitkering beschikbaar gesteld aan de weduwe van een overleden collega. Deze
uitkering is bruto verstrekt, voorzien van een schrijven dat de weduwe zelf aangifte loonbelasting over dit bedrag
moet doen. Fiscaal zijn overlijdensuitkeringen belast voor het deel boven drie maal het maandloon. De
verantwoordelijkheid om te verlonen ligt bij de VRU. Dit kan overgedragen worden aan de weduwe. Het is echter de
vraag of het neerleggen van deze verantwoordelijkheid bij de weduwe zonder haar expliciete instemming past bij de
normen en waarden van de VRU en het Korps Brandweer.
Wij signaleren ook dat bij de VRU niet is overwogen of de uitkering verloond moet worden. Wij adviseren u om een
standpunt in te nemen over het al dan niet verlonen van overlijdens- of schadeuitkeringen aan medewerkers of hun
erfgenamen.

2.5.

Nieuw rechtmatigheidsoordeel

Rechtmatigheid is voor een publieke organisatie als de VRU van essentieel belang. Externe accountants geven vanaf
2004 zowel een getrouwheids- als rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening van waterschappen, provincies,
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen af. Als gevolg van een wetswijziging zal dit voor provincies, gemeenten
en gemeenschappelijke regelingen vanaf boekjaar 2023 veranderen en dient het dagelijks bestuur zelf een
rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening te geven (dit onder voorbehoud van het aannemen van het
voorliggende wetsvoorstel). De rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur wordt dan onderdeel van de
getrouwheidsverklaring van de accountant. De verantwoordelijkheid verschuift van de accountant naar het dagelijks
bestuur. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de wijze waarop de gemeenschappelijke regeling de controle kan
inrichten. Voor wat betreft de wijze en diepgang van de accountantscontrole op het oordeel van het dagelijks bestuur
is nog minder duidelijkheid.
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Kijkend naar uw organisatie willen wij een aantal aandachtspunten en adviezen meegeven over de nieuwe
rechtmatigheidsverantwoording. Voor dit onderdeel hebben onze aanbevelingen nadrukkelijk een vrijblijvend
karakter. Het staat u uiteraard vrij om het rechtmatigheidsoordeel en de controle daarop in te richten zoals u wilt.
Normenkader
Het normenkader bepaalt welke regelgeving de interne controleurs moeten onderzoeken om tot hun oordeel te
komen. Regelgeving met financiële consequenties wordt getoetst om tot het rechtmatigheidsoordeel te komen. Over
externe regelgeving kunnen we kort zijn, dat moet u verplicht toetsen. Ten aanzien van interne regelgeving kan het
algemeen bestuur wel zelf keuzes maken. U hebt met ingang van dit boekjaar reeds een afgeslankt normenkader. In
het normenkader moeten verplicht die interne regelingen worden opgenomen die door het algemeen bestuur zijn
vastgesteld. U heeft reeds aangegeven dat alleen het Treasurystatuut en de Financiële Verordening VRU in het kader
van de begrotingsrechtmatigheid onder het rechtmatigheidsoordeel vallen. De overige regelgeving heeft u in 2021 uit
het normenkader verwijderd. Uw normenkader ligt daarmee klaar voor het rechtmatigheidsoordeel ‘nieuwe stijl’.
Voor boekjaar 2023 ligt de uitdaging voor u om de VIC in te richten en deze conform planning uit te voeren, gericht op
het onderbouwen van het rechtmatigheidsoordeel door het dagelijks bestuur. Wij adviseren u om aan het
toetsingskader concrete werklijsten te verbinden die specifiek op het betreffende artikel toetsen. Zo houdt u de
controle overzichtelijk. Wij gaan medio 2022 met de afdeling Concerncontrol overleggen over de uitvoering van de
rechtmatigheidscontrole.
Verantwoordingsgrenzen
Het algemeen bestuur moet de verantwoordingsgrenzen vaststellen. Als de rechtmatigheidsfouten of –
onduidelijkheden beneden deze verantwoordingsgrens blijven, is er in de rechtmatigheidsverantwoording nog steeds
sprake van rechtmatig handelen. Hoe lager u de verantwoordingsgrenzen vaststelt, hoe meer werkzaamheden door
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de VIC moeten worden verricht en hoe kleiner de foutmarges zijn. Wij adviseren u om in het eerste jaar de lat niet te
hoog te leggen en zowel voor fouten als onduidelijkheden de grens op de maximaal toegestane 3% te zetten.

2.6.

Frauderisicoanalyse

Wij hebben vastgesteld dat het periodiek actualiseren van gerichte frauderisicoanalyses tot en met 2021 (nog) geen
zichtbaar onderdeel vormde van de interne beheersingsomgeving van de VRU en dat uit de administratie (notulen,
beleidsdocumenten, et cetera) bijvoorbeeld geen vastleggingen bleken, die het belang illustreren dat u hecht aan het
vermijden en ontdekken van fraude. Uw organisatie loopt hiermee het risico dat de interne beheersing kwetsbare
plekken bevat, die onopgemerkt blijven.
Wij hebben daarom in de management letter 2021 aandacht gevraagd voor het periodiek actualiseren van een
specifieke frauderisicoanalyse door de directie en het bestuur. Wij adviseerden de VRU deze frauderisicoanalyse over
de verslagperiode 2021 door het dagelijks bestuur te laten vaststellen, deze vervolgens af te stemmen met het
algemeen bestuur en hiervan een adequate vastlegging te maken. De VRU heeft ervoor gekozen om de beschikbare
capaciteit in 2021 en begin 2022 in te zetten voor het verbeteren van de administratieve processen en systemen om
frauderisico’s verder te beperken. De aanbeveling zal in het vervolg van 2022 worden opgevolgd. Het actualiseren van
de risicoanalyse, inclusief de frauderisico’s zal onderdeel uitmaken van het versterken van de interne controle.
Wij zullen in het traject van de jaarrekeningcontrole 2022 de frauderisicoanalyse met de betrokken medewerkers
bespreken, mede in het licht van de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording.
Van de accountant wordt op grond van de regels van de beroepsorganisatie NBA een professioneel-kritische houding
verwacht ten aanzien van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude. Ter invulling van deze professioneelkritische houding zal de accountant een inschatting moeten maken van de frauderisico’s, zich een beeld moeten
vormen van de maatregelen van interne beheersing die de organisatie heeft getroffen om mogelijke fraudes van
materieel belang te voorkomen en moeten bezien of deze maatregelen effectief zijn. Wanneer sprake is van een
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aanwijzing voor fraude, zal de accountant dit moeten communiceren met, afhankelijk van de aard van de fraude, de
direct leidinggevende, het management dan wel het bestuur.
Wij hebben conform onze beroepsregels zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die erop waren gericht om het risico
van het ‘omzeilen’ van de interne beheersingsmaatregelen door het management te detecteren. Hoewel wij, zoals
hiervoor beschreven, een kritische houding hebben ten opzichte van risico’s van fraude, merken wij op dat onze
controle niet specifiek gericht is op het ontdekken van fraude. Tijdens de uitvoering van onze controle over 2021
hebben wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.

2.7.

Controle Europese aanbestedingen

2.8.

Begrotingsrechtmatigheid

U hebt als gemeenschappelijke regeling één programma in de begroting opgenomen, namelijk die van de VRU zelf. Uit
hoofdstuk 3.3 met daarin tabel 55 ‘Overzicht baten en lasten’ blijkt dat er op het totale saldo van de VRU geen sprake
is van een overschrijding van de lasten, oftewel het budgetrecht van het algemeen bestuur is nageleefd.
Naast een exploitatiebudget wat door het algemeen bestuur via de begroting is toegekend kent de VRU tevens
investeringsbudgetten. De VRU licht deze in de jaarrekening in hoofdstuk 2.2. toe in tabel 30 Investeringen. Wat de
investeringsbudgetten betreft is er tevens geen sprake van overschrijdingen.

2.9.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

De algemene bezoldiging voor een topfunctionaris mag voor 2021 niet meer bedragen dan € 209.000 per jaar.
Daarnaast dienen instellingen de salarissen openbaar te maken van overige medewerkers (inclusief – wanneer aan
bepaalde voorwaarden is voldaan – ingehuurd personeel) die een bezoldiging ontvangen boven deze norm. Ten slotte
stelt de WNT een aantal overige eisen, zoals een maximale ontslagvergoeding voor topfunctionarissen van € 75.000.
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Als gevolg van het vertrek van uw voormalig algemeen directeur per 1 juli 2021 heeft de VRU tijdelijk een
plaatsvervangend algemeen directeur aangesteld. Deze plaatsvervangend algemeen directeur heeft deze functie
vanaf 1 juni 2021 tot en met 30 oktober 2021 vervuld. Met ingang van 1 november 2021 heeft de VRU een nieuw
algemeen directeur. Voorgaande drie topfunctionarissen zijn elk voor de juiste periode en met vermelding van de
juiste functieomschrijvingen opgenomen in de WNT verantwoordingsinformatie in hoofdstuk 4 van de jaarrekening.
Wij hebben tijdens onze controle geen niet-gecorrigeerde feitelijke afwijkingen geïdentificeerd groter dan onze
rapporteringsdrempel die van invloed zijn op de WNT. In 2021 hebben wij geen overschrijdingen van de
grensbedragen voor topfunctionarissen en overige medewerkers geconstateerd.
Vertrek, vervanging en aantreding zijn lastige onderwerpen binnen de complexe WNT-regelgeving. Om tot de
definitieve tabel met WNT-gegevens te komen waren diverse correcties nodig. Wij constateren dat de kennis over de
complexe aspecten van de WNT onvoldoende kennis bij de VRU aanwezig is. Die kennis kunt u overigens inhuren of
zelf opleiden. Het is wel zaak om de kennisbehoefte tijdig te signaleren en een oplossing te organiseren.

2.10.

SiSa-bijlage

In de SiSa-bijlage 2021 (hoofdstuk 5 van de jaarrekening) zijn in tegenstelling tot voorgaande boekjaren twee
regelingen opgenomen in de verantwoordingsinformatie. Wij hebben de bestedingen in het kader van deze regelingen
gecontroleerd volgens de richtlijnen van de Nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2021. Onze rapportage treft
u aan in hoofdstuk 5 (bijlage 3) van dit accountantsverslag.
Regeling A2: BDUR
In de SiSa-bijlage 2021 is een totale bate voor de BDUR verantwoord van € 9,7 miljoen. De verantwoordde
bestedingen op de BDUR zijn gelijk aan de ontvangsten in 2021.

1
Bladzijde 13 van 27

2

3

4

5

Per saldo persoonlijker

Regeling A12: Incidentele bijdrage ondersteuning naleving op coronatoegangsbewijzen
In de SiSa-bijlage 2021 is een nieuwe regeling opgenomen namelijk de Incidentele bijdrage ondersteuning naleving op
coronatoegangsbewijzen. Deze regeling is conform artikel 8.3 van het besluit Veiligheidsregio’s door het Ministerie
van Justitie en Veiligheid toegekend als een incidentele bijdrage die onder voorwaarden is verleend.
De VRU heeft net als andere veiligheidsregio’s als onderdeel van de bestrijding van de Coronapandemie in 2021
gelden ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De VRU heeft ervoor gekozen om de gelden uit te
zetten bij de aangesloten gemeenten, en vervult op deze wijze een kassiersfunctie. Deze systematiek geldt als SiSa
tussen mede-overheden waarbij de gemeenten de bestedingen in de SiSa-bijlage 2021 van hun jaarrekening 2021
verantwoorden. Deze bestedingen zijn onderdeel van de accountantscontrole 2021. Eventuele gelden die overblijven
dienen de gemeenten terug te storten naar de VRU, die op haar beurt de gelden in boekjaar 2022 verantwoord in haar
SiSa-bijlage en zorgt dat zij tevens resterende gelden terugbetaalt aan het ministerie. Voorgaande blijkt uit de
jaarrekening uit de toegenomen balansposities onder de kortlopende vorderingen (op de gemeenten) en overlopende
passiva (op het Rijk). Hierdoor zal de uitvoering van deze decentrale taak geen resultaat opleveren voor de VRU en
zullen er geen baten en/of lasten in haar exploitatie worden opgenomen. Zodoende is in de SiSa-bijlage sprake van
een nihil saldo aan bestedingen in 2021

2.11.

Verwerking CAO principeakkoord 2021-2022

Op 3 november 2021 is een principeakkoord CAO-gemeenten 2021-2022 gesloten. Het akkoord is definitief geworden
en bekrachtiging door afzonderlijke besturen op 27 januari 2022. Een deel van dit akkoord heeft betrekking op het jaar
2021, namelijk een salarisstijging per 1 december 2021 en een eenmalige uitkering over 2021. Het betreft hier een
feitelijke gebeurtenis namelijk een salarisstijging per 1-12-2021 en een eenmalige uitkering die in 2022 definitief is
geworden. In 2021 is reeds aannemelijk geworden dat deze stijging volgt uit besluitvorming in 2022. Daarnaast heeft
dit akkoord betrekking op 2021. Op basis van voorgaande punten is er sprake van een last en een verplichting over
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2021 die onder de kortlopende schulden verantwoord is door de VRU. De post is goed onderbouwd en is met een
redelijke mate van zekerheid geschat. De VRU heeft op deze wijze invulling gegeven en de lasten met de stijging van
het principeakkoord verwerkt in de jaarrekening 2021.

2.12.

Continuïteit geautomatiseerde gegevensverwerking

Algemeen
De accountant dient ingevolge BW 2 artikel 393, lid 4 in zijn verslag aandacht te besteden aan de bevindingen met
betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Onze controle is
gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op het doen van
uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of
van onderdelen daarvan. Wij hebben de automatiseringsomgeving van de VRU uitsluitend beoordeeld in het kader
van de jaarrekeningcontrole. Voor onze bevindingen verwijzen wij u naar onze management letter 2021 van 25
februari 2022.

IT-audit
Wij hebben de IT-audit uitgevoerd met specifieke aandacht voor het financiële pakket (AFAS Profit) en de algemene
beheersing van de IT-omgeving. In onze managementletter hebben wij een aantal aanbevelingen gegeven om de
interne beheersing op de hiervoor genoemde onderdelen te verbeteren. Wij verwijzen u voor onze aanbevelingen
naar de management letter 2021 van 25 februari 2022.

1
Bladzijde 15 van 27

2

3

4

5

Per saldo persoonlijker

2.13.

Interne beheersing

Onze conclusies inzake de interne beheersing zijn opgenomen in onze managementletter d.d. 25 februari 2022. Hierin
concluderen wij het volgende:
Onze algemene indruk van de gehele administratieve organisatie en interne beheersing binnen de Veiligheidsregio
Utrecht is dat er op de korte termijn noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd dienen te worden om voorbereid te zijn
op de toekomst. Deze verbeteringen zien op het invoeren van een Verbijzonderde Interne Controle (verder: VIC) en
twee materiële balansposten. De belangrijkste bevindingen nemen wij hier op, een meer gedetailleerd overzicht vindt u
terug in paragraaf 3 en 4. Deze bevindingen bedreigen overigens niet het oordeel, maar geven net als voorgaande
boekjaar wel aanleiding tot aanvullende interne controle werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden voor de
start van de jaarrekeningcontrole 2021 in 2022. Deze werkzaamheden zien met name toe op het controle van
memoriaalboekingen, inkoopfacturen, personeelsmutaties en aanbestedingen.
Voor onze detailbevindingen verwijzen wij u naar de volledige tekst van de managementletter.

2.14.

Overige aangelegenheden

Geen significante wijzigingen in de reikwijdte van de controle
De reikwijdte van onze controle staat omschreven in onze opdrachtbevestiging d.d. 18 oktober 2021 en het door het
algemeen bestuur vastgestelde Controleverordening. Er is gedurende de controle geen sprake geweest van een
beperking in de reikwijdte van onze controle. Ook hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de reikwijdte.
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Geen wijzigingen in significante verslaggevingsvoorschriften
De belangrijkste verslaggevingsvoorschriften voor de VRU zijn uiteengezet in de toelichting op de jaarrekening 2021.
In 2021 hebben zich geen wijzigingen van materieel belang voorgedaan in de toegepaste verslaggevingsgrondslagen
(het BBV), die een aanzienlijke invloed hebben gehad op de financiële positie of de resultaten van de VRU.
Inschattingen door het management
In onze risicoanalyse en controleaanpak van de VRU hebben wij geen significante risico’s aangemerkt die betrekking
hebben op inschattingen door het management. Conform onze controleaanpak hebben wij ‘management override of
controls’ aangemerkt als significant risico.
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3. Rekening van baten en lasten
In de jaarrekening is het resultaat ten opzichte van de begroting vóór en na wijziging als volgt samengevat:

X € 1.000

Geactualiseerde
begroting 2021

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Lasten

93.669

98.178

94.568

Baten

98.322

99.962

100.073

Saldo van baten en lasten

4.653

1.784

5.505

Stortingen reserves

5.274

4.076

4.292

Onttrekkingen reserves

2.751

2.292

1.889

Gerealiseerd resultaat

2.129

0

3.102

Het gerealiseerd resultaat over 2021 bedraagt volgens het Overzicht baten en lasten in de jaarrekening ongeveer € 3,1
miljoen voordelig. Net als het resultaat over het boekjaar 2020 ligt het resultaat 2021 boven het begrootte resultaat.
In hoofdstuk 1 van de jaarstukken ‘Samenvatting toelichting jaarrekeningresultaat’ wordt het jaarrekeningresultaat
nader geanalyseerd. Het voordelig resultaat over 2021 is veroorzaakt doordat er als gevolg van de coronapandemie
minder is uitgegeven: u becijfert dit op ongeveer € 3,0 miljoen minder uitgaven ten laste van het personeelsbudget
(€ 2,4 miljoen) en circa € 0,6 miljoen aan lagere materiele lasten. Eerstgenoemde wordt overigens net als in 2020
veroorzaakt door minder uitgevoerde trajecten voor opleiding, training en oefenen alsmede door openstaande
vacatureruimte. Naast lagere lasten heeft de VRU in 2021 ten opzichte van de begroting meer baten gerealiseerd door
de verkoop van activa. Hier tegenover staat de verwerking van de lasten uit hoofde van het akkoord van de CAO 20212022 van circa € 930.000.
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4.

Weerstandsvermogen & financiële positie

In hoofdstuk 9 van de programmaverantwoording ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ is het risicoprofiel van
de VRU geschetst, alsmede de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. De
beschikbare weerstandscapaciteit is berekend op € 1,4 miljoen (de bedrijfsvoeringsreserve).
Het totaal van de belangrijkste risico’s van de VRU bedraagt op basis van het eind 2021 geactualiseerde risicobeeld
€ 0,5 miljoen (2020: € 0,6 miljoen). De weerstandsratio per ultimo 2020 bedraagt daarmee 2,3 (2020: 2,2). Wij merken
op dat de risico inschatting zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin gewijzigd is. Allereerst valt op basis het
risicobeeld met circa € 100.000 verlaagd is. Deze verlaging zit voornamelijk in het risico van het niet honoreren van de
COVID-19 meerkosten uit 2020. Dat heeft zich inmiddels inderdaad voorgedaan en is verwerkt in de jaarrekening.
Daarnaast is het risico inzake de compensatiemaatregelen voor het FLO-overgangsrecht niet langer opgenomen als
gevolg van de uitkomsten van de LOGA-brief zoals ontvangen in het voorjaar van 2021.
De VRU heeft geen kengetal als norm voor het weerstandsvermogen geformuleerd. In plaats hiervan is een gewenste
omvang van de bedrijfsvoeringsreserve geformuleerd, namelijk € 1,4 miljoen. Aan deze norm is voldaan.
De omvang van de door de VRU geformuleerde risico’s is relatief laag. Dat komt ten eerste doordat de omvang van
het belangrijke risico, de WNRA-transitie, niet ingeschat kan worden (deze staat conform voorgaand boekjaar op
‘PM’). Ten tweede zijn veel risico’s in de afgelopen jaren vertaald naar bestemmingsreserves omdat het risico zich
daadwerkelijk voordeed (o.a. afbouw OMS). Wij merken op dat de VRU geen risicomanagementsysteem kent waarbij
de geïdentificeerde risico’s via een kans x impact analyse worden vertaald naar het weerstandsvermogen.
Voor specifieke risico’s heeft de VRU zoals aangegeven bestemmingsreserves gevormd ter grootte van € 18,7 miljoen
(2020: 14,2 miljoen). De egalisatiereserves ter dekking van kapitaallasten ad € 12,9 miljoen (2020: € 10,4 miljoen) en
FLO-overgangsrecht ad € 1,3 miljoen (2020: € 1,7 miljoen) zijn hiervan de belangrijkste. Er zijn in 2021 tevens
stortingen gedaan in twee andere bestemmingsreserves, namelijk de Meldkamer en de Hervorming OMS-stelsel. Deze
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reserves komen ultimo 2021 ultimo op € 1,2 miljoen respectievelijk 2,1 miljoen euro. Deze reserves maken intrinsiek
deel uit van de financieringsstructuur van de VRU en zijn daardoor niet vrij inzetbaar.
Voor gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen zijn een zestal kengetallen vastgesteld door het
Ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvan er 3 voor de VRU van toepassing zijn. Er is geen vaste norm of
streefwaarde voor de hoogte van de kengetallen; een gebruiker dient alle kengetallen in ogenschouw te nemen bij het
beoordelen van de financiële positie van een decentrale overheid. Wel hanteert de overheid drie
signaleringswaarden, namelijk minst risico, neutraal en meest risicovol.
Onderstaand overzicht toont (verkort) de financiële positie van uw gemeenschappelijke regeling op 31 december
2021:
Kengetal
Netto schuldquote
Solvabiliteitsratio
Structurele exploitatieruimte

A

JRK '20
32,3%
27,3%
-0,3%

A

Beg. '21

A

JRK '21

32,3%
24,9%
0,0%

A Minst risicovol: A

22,9%
27,0%
-0,1%

< 90
> 50
>0

Neutraal:

A Meest risicovol:

90 - 130
20 - 50
0

> 130
< 20
<0

In dit overzicht is de solvabiliteit gebaseerd op het eigen vermogen ultimo 2021 een solvabiliteit van bijna 27%.
Daarmee is conform de bandbreedtes voor solvabiliteit sprake van een gezonde financiële situatie.
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5. Bijlagen
Bijlage 1: Gecorrigeerde en niet-gecorrigeerde controleverschillen resp. fouten en onzekerheden in de controle:
Wij hebben de volgende niet-gecorrigeerde controleverschillen geconstateerd:

Aard van de fouten

Rechtmatigheid

Getrouwheid

Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen huidige periode
Er zijn inkoopfacturen in 2022 ontvangen waarvan de levering van de goederen
en/of dienst in 2021 heeft plaatsgevonden en waarvoor geen kosten verantwoord
zijn in boekjaar 2021 waardoor de balanspositie onvolledig is verantwoord.

€ 85.000

Rechtmatigheidsfout is tevens getrouwheidsfout

€ 85.000

Rechtmatigheidsfout is per saldo ook een getrouwheidsfout

€0

(Sub)Totaal getrouwheidsfouten

€ 85.000

Extra absolute waarde rechtmatigheidsfouten

85.000

€0

Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct
financieel effect vanuit externe regels (EU-aanbesteding/fido)

€ 547.000

Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct
financieel effect vanuit interne regels (gedoogbeleid)

€0

Overige rechtmatigheidsfouten

€0

Totaal rechtmatigheidsfouten

€ 632.000

Aard van de onzekerheden

Rechtmatigheid

Onzekerheid rechtmatigheid is ook een onzekerheid inzake
getrouwheid:

1
Bladzijde 21 van 27

85.000

Getrouwheid
€0

2

3

4

5

€0

Per saldo persoonlijker

Aard van de onzekerheden

Rechtmatigheid

Getrouwheid

(Sub)Totaal onzekerheden in de controle getrouwheid

€0

Extra absolute waarde onzekerheden rechtmatigheid

€0

Extra financiële beheershandelingen met een onzeker direct
financieel effect vanuit externe regels (EU-staatssteun)

€0

Extra financiële beheershandelingen met een onzeker direct
financieel effect vanuit interne regels (gedoogbeleid)

€0

Overige onzekerheden inzake de rechtmatigheid

€0

Totaal onzekerheden in de controle rechtmatigheid

€0

€0

De volgende verschillen zijn naar aanleiding van onze controle gecorrigeerd:
Gecorrigeerde controleverschillen

Bedrag in €

Juiste classificatie en bepaling van de investeringen,
desinvesteringen en afschrijvingen onder de materiële
vaste activa alsmede de investeringsbudgetten en
daaraan gerelateerde investeringen.

Circa 215.000

Aanvulling personeelskosten, o.a. uit hoofde van de
WKR.

196.000

Wij hebben diverse reclassificaties tussen de balansposten voorgesteld op basis van de vereisten conform het BBV.
Deze zijn aangepast door de VRU, en hebben geen resultaatsimpact.

1
Bladzijde 22 van 27

2

3

4

5

Per saldo persoonlijker

Bijlage 2: Controleaanpak en materialiteit
Controleaanpak en uitvoering controle
Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de door ons voorgenomen
controleaanpak. Dat houdt in dat wij onze controle voor een groot deel gegevensgericht hebben uitgevoerd.
Onze controleaanpak is onder andere gebaseerd op een adequate risicoanalyse. Wij hebben enkele gesprekken met
ambtelijk medewerkers gevoerd over de binnen VRU intern toegepaste risicoanalyse en het werkprogramma.
Goedkeurings- en rapporteringstolerantie
Het algemeen bestuur bepaalt de goedkeuringstolerantie die de accountant bij zijn controle van de jaarrekening dient
te hanteren. Normaliter wordt hiervoor de richtlijn op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale
overheden (Bado) aangehouden, zo ook door de VRU.
Op grond van de jaarrekening 2021 bedraagt de goedkeuringstolerantie voor fouten 1% van de totale lasten, inclusief
dotaties aan de reserves, dat is afgerond € 989.000 en voor onzekerheden 3% van de totale lasten, inclusief dotaties
aan de reserves, dat is afgerond € 2.967.000. Wordt deze goedkeuringstolerantie niet overschreden, dan kan een
goedkeurende controleverklaring worden afgegeven. De goedkeuringstolerantie is een kwantitatieve maatstaf. De
uiteindelijke oordeelsvorming is echter altijd een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve afwegingen. De
rapporteringstolerantie zowel voor fouten als voor onzekerheden is door het algemeen bestuur bepaald op € 100.000.
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Bijlage 3: Bevindingen controle SiSa-bijlage
Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit
accountantsverslag voor de VRU over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die onder SiSa vallen.
Per regeling wordt hieronder aangegeven of en zo ja, welke fouten en/of onzekerheden zijn geconstateerd. Hierbij
nemen wij op basis van de Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2021 (versie 31 januari 2022) per specifieke
uitkering fouten en onzekerheden op, boven een financiële grens, voor zover die niet door de medeoverheid zijn of
kunnen worden gecorrigeerd.
Deze financiële grens is per specifieke uitkering:


€ 12.500 indien de omvangsbasis kleiner dan of gelijk aan € 125.000 is;



10% indien de omvangsbasis groter dan € 125.000 en kleiner dan of gelijk aan € 1.000.000 is;



€ 125.000 indien de omvangsbasis groter dan € 1.000.000 is.

Regeling

Fout of onzekerheid

Financiële omvang

Toelichting

A2 Brede Doeluitkering
Rampenbestrijding (BDUR)

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

A12 Incidentele bijdrage
ondersteuning naleving op
coronatoegangsbewijzen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totaal

Strekking controleverklaring rechtmatigheid:
Strekking controleverklaring getrouwheid:

€0

goedkeurend
goedkeurend
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Bijlage 4: Bevestiging onafhankelijkheid
De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Koninklijke 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 Eshuis ingebed. Wij bevestigen dat onze onafhankelijke positie ten opzichte van de VRU in
overeenstemming met de Nederlandse wettelijke en beroepsvoorschriften is gewaarborgd. Wij zijn van mening dat
onze objectiviteit gedurende het afgelopen jaar niet is aangetast.
Een te grote mate van vertrouwdheid of vertrouwen kan een bedreiging vormen voor de onafhankelijkheid van de
accountant wanneer bepaalde leden van het controleteam geregeld en voor lange tijd aan de wettelijke controle van
een controlecliënt meewerken. Wij beoordelen de bedreiging voor de onafhankelijkheid die kan voortvloeien uit de
langdurige betrokkenheid van andere leden van het controleteam bij de controleopdracht. Waar nodig nemen wij
maatregelen om de bedreiging weg te nemen. Onze beoordeling heeft geen aanleiding gegeven om komend boekjaar
teamleden bij de VRU te rouleren; wij zijn immers nog geen zeven jaar accountant van de VRU.
Wij hebben een evaluatie gemaakt van persoonlijk, zakelijke en financiële relaties tussen Eshuis, haar partners en haar
medewerkers en de VRU die van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid. Bij deze evaluatie zijn ons geen zaken
gebleken welke aan u gerapporteerd dienen te worden. De Nederlandse onafhankelijkheidsregels vereisen dat de
eindverantwoordelijke accountant de met governance belaste organen informeert over geschenken en persoonlijke
uitingen van gastvrijheid die Eshuis, een bestuurder of interne toezichthouder van Eshuis of een lid van het
controleteam heeft ontvangen of verstrekt aan de VRU of een bij de VRU betrokken persoon. Hierbij is een drempel
van € 100 opgenomen in de regels. Wij hebben geen geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid die een
(geschatte) waarde van meer dan € 100 hebben ontvangen of verstrekt en zijn daarom van mening dat er geen sprake
is van een bedreiging voor de onafhankelijke uitvoering van de controleopdracht.
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Bijlage 5: Toelichting financiële kengetallen
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Staatsblad 2015, 206
Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de
schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de
rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn.
Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren. Zo
kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden
doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. In dat geval hoeft een
hoge schuld geen probleem te zijn. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto
schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen).
Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de provincie of gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te
voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de
bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld
sprake van indien een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is (omdat het vast zit in bijvoorbeeld
een gemeentehuis of dat er andere investeringen mee zijn gefinancierd). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter
de weerbaarheid van de provincie of gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere
kengetallen een indicatie over de financiële positie van een provincie en gemeente. De solvabiliteitsratio drukt immers
het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de
provincie of gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
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Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele
lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds of provinciefonds en de
opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting OZB respectievelijk opcenten op de motorrijtuigenbelastingen. Dit
kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en
structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de
structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.
De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin dat het van belang is om te
weten welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele
stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De kengetallen moeten daarbij in
samenhang worden bezien. Wanneer bijvoorbeeld de grondexploitatie er niet toe bijdraagt om de schuldpositie te
verminderen en de structurele exploitatie ruimte negatief is, geeft het kengetal belastingcapaciteit inzicht in de
mogelijkheid tot hogere baten.
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