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Betreft: Accountantsverslag boekjaar 2019
Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Dit accountantsverslag bevat de belangrijkste bevindingen naar
aanleiding van de jaareindecontrole. Waar mogelijk doen wij
aanbevelingen gericht op verdere verbetering. Deze aspecten doen
geen afbreuk aan ons oordeel omtrent de getrouwheid en
rechtmatigheid van de jaarrekening 2019.
Wij hebben dit accountantsverslag in concept besproken met de
senior medewerker financiële administratie, het hoofd
bedrijfsbureau en directeur op 9 april jl.

Hierbij bieden wij u het accountantsverslag aan naar aanleiding
van onze jaarrekeningcontrole.

Mocht u na het lezen van dit verslag nog vragen of opmerkingen
hebben vernemen wij die uiteraard graag.

Onze opdracht is het controleren van de jaarrekening van GR
Blink op de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. Wij
hebben hiervoor in december een interim-controle verricht.
Aansluitend hebben wij in maart 2020 de jaareindecontrole
uitgevoerd. De jaareindecontrole is gericht op het vormen van
een oordeel over getrouwheid en rechtmatigheid van de
jaarrekening in overeenstemming met de Nederlandse regels
voor financiële verslaggeving voor gemeenschappelijke
regelingen.

Wij willen de betrokken medewerkers van GR Blink bedanken voor
de samenwerking gedurende de controlecyclus.

Met vriendelijke groet, namens ons hele team,

mr. drs. H.W. Jansen RA RV
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1. Managementsamenvatting

1

Foederer
Member Crowe Horwath International

1.1. Management samenvatting
Ons oordeel

Belangrijkste bevindingen 2019

•

•
•
•

•
•
•
•

Een getrouw beeld van de in de jaarrekening verantwoorde
exploitatie en financiële positie 2019
Baten en lasten, alsmede balansmutaties zijn rechtmatig tot stand
gekomen
Jaarrekening voldoet aan geldende BBV bepalingen. In 2019 is een
inhaalslag gemaakt op dit punt
Geen bevindingen ten aanzien van de WNT verantwoording
Geen significante tekortkomingen in de interne beheersing, wel
enkele punten voor verbetering

•

Begrotingsrechtmatigheid
Proces rondom aanbestedingen (en prestatieverklaringen)
Treasury proces
• Inrichting van betaalorganisatie
• Wet Fido (schatkistbankieren, kasgeldlimiet)
Personeelsgerelateerde verplichtingen

Overige opmerkingen en aanbevelingen

Controleverschillen

•
•
•
•
•

•

P&C producten en formalisatie
VPB-plicht
Fraude en fraudebeheersing
Nafacturering Suez
Gebeurtenissen na balansdatum / Corona

•

De geconstateerde niet-gecorrigeerde controleverschillen beïnvloeden het
resultaat van de GR Blink niet in materiele zin.
Wij hebben een aantal posten in de balans en de resultatenrekening
geïdentificeerd welke toezien op presentatie (rubricering) en toelichting. Deze
controleverschillen hebben daarmee geen effect op vermogen of resultaat
maar wel op de omvang van het balanstotaal (< 2%) van GR Blink.

2

Foederer
Member Crowe Horwath International

2. Ons oordeel
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2.1. Ons oordeel
Gehanteerde controle- en
rapporteringstolerantie

Wij hebben de jaarrekeningcontrole 2019 uitgevoerd met inachtneming van de volgende toleranties, zoals
voorgeschreven in het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden en uw controleprotocol d.d. 31 mei
2006.
Goedkeuringstoleranties

Basis

Fouten
Onzekerheden

1% van de totaal verantwoorde lasten
3% van de totaal verantwoorde lasten

Rapporteringstolerantie

Bedrag in €
174.230
522.690
8.712

NB voor de controle van de WNT hebben wij een lagere materialiteit gehanteerd, gebaseerd op het
controleprotocol WNT 2019.

Goedkeurend oordeel inzake
getrouwheid

De jaarrekening 2019 geeft – indien deze ongewijzigd door het bestuur wordt vastgesteld - een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva per 31
december 2019 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(‘BBV’).

Goedkeurend oordeel inzake
rechtmatigheid

De verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in de jaarrekening 2019 zijn in alle van materieel
zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen en in overeenstemming met de wet- en regelgeving zoals
opgenomen in het door het Algemeen Bestuur vastgestelde normenkader. Voor meer toelichting op dit punt
verwijzen wij naar pagina 8 van dit verslag.
De controleverklaring alsmede een gewaarmerkte versie van de jaarrekening doen wij u separaat toekomen.

Jaarverslag verenigbaar

Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag overeenkomstig het BBV is opgesteld en, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. De programmaverantwoording hebben wij marginaal getoetst
wat zoveel betekend als het signaleren van mogelijke tegenstrijdigheden. De accountantscontrole omvat
derhalve geen oordeel over de inhoudelijke juistheid en/of volledigheid van de informatieverstrekking opgenomen
in de programmaverantwoording.
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2.1. Ons oordeel
Geen bevindingen ten aanzien van
de WNT verantwoording

GR Blink dient op basis van WNT bepalingen in haar jaarrekening de bezoldigingen van haar topfunctionarissen
vermelden. Wij hebben vanuit onze controle vastgesteld dat de WNT verantwoording voldoet aan de daaraan te
stellen vereisten. Er is bovendien geen sprake van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum.

Interne beheersing

Op basis van onze werkzaamheden hebben wij geen significante tekortkomingen in de interne beheersing
geconstateerd. Ten aanzien van het inkoop- en aanbestedingen proces zijn afgelopen jaar belangrijke
verbetering opgestart.
De kwaliteit van de administratieve organisatie en interne controle binnen GR Blink, voor zover in het kader van
de jaarrekeningcontrole van toepassing, vinden wij toereikend. Wel hebben wij enkele punten ter verbetering,
deze zijn besproken met directie.
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3. Belangrijkste bevindingen 2019
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3. Belangrijkste bevindingen 2019 (1/4)
Bevinding
Opmerking
Begrotingsrechtmatigheid

Wij hebben vanuit onze controle geconstateerd dat er sprake is van begrotingsoverschrijdingen binnen een aantal programma’s. Deze
overschrijdingen zien deels toe op kosten en deels op extra opdrachten waarbij in algemene zin geldt dat deze worden gedekt door de
bijdrage van de deelnemende gemeenten (direct gerelateerde opbrengsten). Ook zijn betreffende overschrijdingen toegelicht in de
jaarrekening. Zodra de kostenoverschrijdingen - middels vaststelling van de jaarrekening - worden geautoriseerd door het Algemeen
Bestuur is er geen sprake van begrotingsonrechtmatigheden die van invloed zijn op ons oordeel.
Wel merken wij op dat er binnen de begroting strikt genomen (nog) geen zuivere toepassing van BBV geldt. Immers vanuit het
Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV 2016 dienen overheadkosten (alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire proces) als afzonderlijk programma te worden gepresenteerd. Wij verzoeken u bij de nieuwe begrotingsronde
hier rekening mee te houden.
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3. Belangrijkste bevindingen 2019 (2/4)
Bevinding
Opmerking
Proces rondom
aanbestedingen

Blink is een aanbestedende dienst. Daarmee zijn de aanbestedingsnormen van toepassing op de werkzaamheden die gemeenten bij Blink
beleggen en werkzaamheden die Blink bij derden belegt (uitzondering hierop is de bestaande afspraak met Suez t.a.v. het ter beschikking
stellen van materieel en overige faciliteiten). In het kader van de rechtmatigheidscontrole zijn onze controlewerkzaamheden gericht op het
voldoen aan de wettelijke eisen en de eisen van het Algemeen Bestuur in dit verband. Dit betekent dat enkel de constateringen omtrent de
(mogelijke) Europese aanbestedingen effect hebben op het rechtmatigheidsoordeel.
In algemene zin merken wij op dat de GR zich ten aanzien van het proces rondom inkoop- en aanbestedingen gedurende 2019 – en
volgend op eindejaarscontrole 2018 – maximaal heeft ingespannen en diverse intensieve verbetertrajecten heeft opgestart. Dit teneinde
maatregelen te treffen om de rechtmatigheid van inkopen structureel te kunnen (blijven) waarborgen. Het opstellen van een inkoopbeleid,
gebruik maken van een contractenregister, opstarten van aanbestedingstrajecten en de inschakeling van een aanbestedingsjurist zijn hier
wat ons betreft belangrijke voorbeelden van.
Mede als gevolg van de ingezette koers en in relatie tot feitelijke contractwaardes zijn vanuit de ‘spend’ analyse over boekjaar 2019 geen
materiele rechtmatigheidsfouten geconstateerd. Dit is bekrachtigd door de externe aanbestedingsjurist.
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3. Belangrijkste bevindingen 2019 (3/4)
Bevinding
Opmerking
Betaalorganisatie

Wij hebben geconstateerd dat de directeur binnen de betaalapplicatie als gebruiker bevoegdheden heeft tot het klaarzetten alsook feitelijk
autoriseren van (ongelimiteerde) banktransacties. Ondanks dat wij vanuit onze verdere controlewerkzaamheden in het kader van de
daadwerkelijk verrichte betalingen geen bijzonderheden hebben geconstateerd adviseren wij u passende actie te ondernemen rondom de
betalingsorganisatie, zodanig om fraude te voorkomen.

Schatkistbankieren

Vanaf eind 2013 is schatkistbankieren verplicht voor decentrale overheden, waaronder gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent voor
Blink dat overtollige middelen boven de voor de gemeenschappelijke regeling geldende drempel van € 250.000 moeten worden afgestort
naar het Rijk. Blink heeft in 2019 (in lijn met voorgaande jaren) niet aan deze regelgeving voldaan.
Het overschot telt als “niet-financiële” rechtmatigheidsfout mee in ons accountantsoordeel, en heeft geen gevolgen voor de strekking van
onze controleverklaring. Wij adviseren u desondanks de controlemaatregelen op dit punt verder aan te scherpen.

Kasgeldlimiet

GR Blink beoordeeld op jaarbasis of de kasgeldlimiet wordt overschreden. In overeenstemming met artikel 4 van de wet financiering
decentrale overheden (wet Fido) dient dit echter per kwartaal te worden bepaald, waarbij geldt dat de norm maximaal twee
achtereenvolgende kwartalen mag worden overschreden. Vanuit de intern opstelde analyses is gebleken dat hier gedurende 2019 geen
sprake van is geweest. .
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3. Belangrijkste bevindingen 2019 (4/4)
Bevinding
Opmerking
Voorziening voor
jubileum
verplichtingen

Op basis van artikel 4.2. van het Suez personeelshandboek bestaat de verplichting tot het vormen van een voorziening voor
jubileumuitkeringen. In het kader van de jaareindecontrole heeft de GR de mogelijke financiële impact (effect van vorenstaande op de
exploitatie over de reeks van jaren) op hoofdlijnen in beeld gebracht en hiervoor in 2019 een voorziening gevormd.
Vanuit onze controlewerkzaamheden hebben wij echter geconstateerd dat het gehanteerde rekenmodel voor wat betreft de
jubileumbepaling uitgaat van een onjuiste opbouw. Het effect van vorenstaande is opgenomen als (niet-gecorrigeerd) controleverschil
€ 41k.

Voorziening
langdurig zieken

De GR heeft te maken met een aantal langdurig zieken. Over het algemeen kent elke organisatie jaarlijks wel langdurige ziektegevallen.
Wanneer dit aantal ieder jaar ongeveer hetzelfde is, dan is sprake van een vergelijkbaar volume en mag geen voorziening worden
gevormd. Echter aangezien er binnen Blink sprake is van een (incidentele) piek in langdurig zieken is hiervoor iom BBV in boekjaar 2019
een voorziening getroffen.
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4. Overige opmerkingen en
aanbevelingen
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4. Overige opmerkingen en aanbevelingen (1/3)
Bevinding
Opmerking
P & C producten

Ondanks het feit dat Blink de afgelopen jaren een forse groei heeft doorgemaakt in exploitatie valt het ons in algemene zin op dat Blink
nochtans met een beperkte organisatie en middelen opereert. Dit maakt Blink inherent genomen kwetsbaar zowel in continuïteit als in
kwaliteit. Dit heeft de nadrukkelijke aandacht van het bestuur. In het verlengde hiervan heeft het AB een strategisch meerjarenplan
opgesteld op basis waarvan eerste acties in gang zijn gezet om de governance te versterken en de bedrijfsvoering als geheel te
professionaliseren.
In specifieke zin hebben wij nog een aantal processen binnen de Planning en Control (P&C) cyclus waarvan wij de ambtelijke organisatie
vragen deze nadrukkelijk te onderzoeken en daar waar mogelijk verder te optimaliseren:
•

Begroting; deze komt tot stand en wordt goedgekeurd in het lopende boekjaar. Dit proces is strijdig met artikel 191 van de
gemeentewet alsook artikel 32 van de interne financiële verordening. In dit verband merken wij op dat er tevens geen sprake is van
geformaliseerde/getekende Dienstverlenings Overeenkomsten (DvOs’).

•

Normenkader; door het bestuur is op 31 mei 2006 een financiële verordening opgesteld ex. art. 212 en 213 van de gemeentewet. Deze
verordening voldoet – zij het op hoofdlijnen – aan de minimale eisen op het gebied van rechtmatigheid. Wij adviseren u echter deze
financiële verordening te actualiseren/nader uit te werken mede in het licht van het strategisch meerjarenplan, nieuwe wet- en
regelgeving alsook in relatie tot onze overige controlebevindingen.

•

Afsluitingsprocedure: wij begrijpen dat de GR gedurende het jaar geen formele afsluitingsprocedure kent. Daarnaast worden er
bepaalde kosten uitsluitend extracomptabel geregistreerd. Hierdoor ontstaat er gedurende het boekjaar een verschil tussen de
financiële administratie en de interne rapportages, hetgeen in het kader van beheersing inherent genomen onwenselijk is
(informatiewaarde is beperkt). Daarnaast valt het ons op dat de administratie zodanig is ingericht dat deze sterk arbeidsintensief is.
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4. Overige opmerkingen en aanbevelingen (2/3)
Bevinding
Opmerking
VPB-plicht

Overheidsondernemingen (waaronder GR Blink) zijn met ingang van 1 januari 2016 jl. VPB-plichtig. De belastingplicht geldt primair slechts
voor zover de GR met een activiteit deelneemt aan het economisch verkeer; in beginsel zit in het verwerken van afvalstromen een voor VPB
belaste activiteit namelijk het zich ontdoen van afval.
Binnen de bestaande afspraken tussen VNG en gemeenten betekent dat de gemeente die belaste activiteit moet aangeven (1% regeling).
Daarbij merken wij op dat een GR die deze activiteit met voldoende mandaat uitvoert die belaste activiteit slechts in haar aangifte mag
overnemen indien aan de voorwaarden van o.a. activa, facturering etc. is voldaan. Deze analyse is echter (nog) niet uitgevoerd.
Gezien de meerwerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden voor de aangifte en administratie lijkt het raadzaam om deze activiteit in de
aangifte van de GR op te nemen, zodat deelnemers dit niet allemaal op individuele basis hoeven te doen. Daarvoor zal echter wel eenmalig
getoetst moeten worden of aan de voorwaarden is voldaan door de GR. Daarna is het voldoende om periodiek vast te stellen dat
omstandigheden ongewijzigd zijn gebleven.
In de jaarrekening van de GR is derhalve geen VPB last verantwoord. Wij kunnen hiermee onder de gegeven omstandigheden instemmen.
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4. Overige opmerkingen en aanbevelingen (3/3)
Bevinding
Opmerking
Nafacturering
Suez

Sinds eind 2019 loopt er een discussie met Suez over haar voornemen te komen tot het uitbrengen van een navordering inzake het op- en
overslaan, sorteren en vermarkten van het PMD. Deze discussie voert Suez overigens ook met meerdere andere (semi) publieke
inzamelbedrijven. In basis stelt Suez zich op het standpunt dat zij een aantal uitvoeringskosten over de jaren 2017 tm 2019 vanuit het
bestaande contract niet door Blink noch door het Afvalfonds vergoed heeft gekregen. Suez heeft daarbij ingeschat dat na te heffen bedrag
circa € 35 per ton aangeleverd PMD bedraagt. Dit zou over de periode 2017-2020 neer zou komen op een bedrag van circa € 1 miljoen.
Suez heeft hiervoor echter nog geen factuur aan Blink gestuurd. Blink is op dit punt – zelfstandig bijgestaan door een jurist - van mening dat
er contractueel geen grondslag is voor nafacturering. Aangezien de uitkomst van de discussie op dit moment derhalve nog hoogst onzeker is
en formeel (nog) geen in recht afdwingbare / toegezegde verplichting bestaat is hiervoor in de jaarrekening van de GR geen last
verantwoord. Wij kunnen hiermee onder de gegeven omstandigheden instemmen.

Bevinding
Opmerking
Fraudebeheersing

Gedurende 2018 en 2019 heeft zich een personeelsfraude-kwestie voorgedaan welke toeziet op diefstal/verduistering middels gebruik van
een persoonsgebonden tankpas. De schade die hiermee gemoeid is bedraagt circa € 100k. Gedurende 2019 is dit door de AOIB is
geconstateerd. Dit heeft nadrukkelijk te maken met de beperkte omvang en de praktische opzet van de organisatie waardoor er op punten
pas controle achteraf plaatsvind en minder aan de voorkant.
De GR heeft nadien passende maatregelen getroffen. Voorts is een gerechtelijke procedure opgestart welke inmiddels in het voordeel van
de GR is beslecht. Dit levert de mogelijkheid om de komende jaren verhaal te halen. Desondanks is hiervoor – gezien de mate van
onzekerheid – geen vordering opgenomen.
Wij achten huidige verwerkingswijze onder de gegeven omstandigheden acceptabel maar willen nogmaals aandacht vragen voor de wijze
waarop beheersmaatregelen zijn ingericht om soortgelijke fraude risico’s te mitigeren. Wij hebben vernomen dat dit nadrukkelijk de
aandacht heeft van de ambtelijke organisatie en dat hier separate controles/analyses voor worden opgezet.
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4. Overige opmerkingen en aanbevelingen (2/3)
Bevinding
Opmerking
Gebeurtenissen
na balansdatum /
Corona

Het bestuur schat in dat de gevolgen van de recente Corona uitbraak voor de GR op korte termijn, onder gelijkblijvende omstandigheden en
kijkende naar de financiële positie, geen bedreiging vormt voor de bedrijfsvoering. De mate waarin de financiële positie alsook de
beleidstaken op middellange en lange termijn wordt beïnvloed hangt af van de duur en ernst van de Corona uitbraak, welke zich vooralsnog
niet goed laten inschatten. Het bestuur heeft de situatie op passende wijze toegelicht in het jaarverslag onder het directieverslag en in de
paragraaf weerstandsvermogen.

Er zijn geen overige (belangrijke) gebeurtenissen na balansdatum geconstateerd.
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5. Overige aspecten in relatie tot
onze controle
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5. Overige aspecten in relatie tot onze controle (1/2)
Er is geen sprake van een beperking
in reikwijdte van onze controle

Er zijn geen beperkingen bij de uitvoering van onze controle opgetreden. Naar onze mening is ons bij de
uitvoering van onze controleopdracht door de medewerkers van GR Blink de volledige medewerking verleend en
hebben wij volledige toegang tot de benodigde informatie gehad.

Controleverschillen

Wij hebben de volgende gecorrigeerde en niet-gecorrigeerde controleverschillen - groter dan de
rapportagetolerantie – geconstateerd. Dit overzicht is besproken met de directie en zal als bijlage bij de
Bevestiging bij de jaarrekening (Letter of representation) worden gevoegd. Wij kunnen instemmen met de
overwegingen van management om deze verschillen niet te corrigeren, aangezien deze bedragen niet materieel
zijn voor het getrouwe inzicht van de jaarrekening.
Aard van de fout

Bedrag in €

ad) Getrouwheid
Inschattingsafwijking
Voorziening voor jubilieum
Herrubricering
Voorzieningen ipv schulden
Negatieve debiteuren
Toerekening programma's
Vorderingen openbare lichamen
Te versturen credit nota's

41.000

147.000
23.000
44.000
1.997.000
113.000

Fraude

Er zijn gedurende 2019 geen fraudegevallen geconstateerd anders dan vermeld in paragraaf 4, er zijn ons geen
verdere vermoedens van fraude bekend.

Claims en juridische procedures

Er zijn geen belangrijke (dreigende en niet gewaardeerde) claims en/of juridische procedures met een mogelijke
materiele impact op de cijfers ultimo 2019.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen (belangrijke) gebeurtenissen na balansdatum anders dan hetgeen opgenomen in de niet uit de
balans blijkende verplichtingen.
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5. Overige aspecten in relatie tot onze controle (2/2)
Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het Dagelijks Bestuur oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van de baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen zijn in het kader van onze controleopdracht op
aanvaardbaarheid beoordeeld. Hierbij hebben wij geen belangrijke tekortkomingen geconstateerd.

Continuïteit geautomatiseerde
gegevensverwerking

Wij hebben vanuit onze controle geen belangrijke bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en
continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Wel blijven wij het belang van een getekende SLA
met Suez op dit punt benadrukken.

Wij zijn onafhankelijk van GR Blink

Wij zijn onafhankelijk van GR Blink en voor zover wij weten heeft zich geen inbreuk voorgedaan op de van
toepassing zijnde regels (Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(VIO)) ten aanzien van onafhankelijkheid.

Openstaande punten

Geen.
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