


Vertrouwelijk 
Aan het algemeen bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling Avri 
Meersteeg 15 
4191 NK GELDERMALSEN 

~ bakertilly 

Breda, 13 november 2019 

Betreft: accountantsverslag bij de jaarrekening 2018 

Geachte leden van het algemeen bestuur, 

Wij hebben de controle van de jaarrekening 2018 van Gemeenschappelijke Regeling Avri (hierna: Avri) afgerond. Wij zijn voornemens om u na de goedkeuring in 
het dagelijks bestuur te machtigen om onze controleverklaring op te nemen in uw jaarrekening 2018. 

In dit accountantsverslag informeren wij u over onze bevindingen. De onderwerpen die in dit verslag aan de orde komen, hebben onderdeel uitgemaakt van onze 
overwegingen bij de bepaling van de aard, het tijdstip van uitvoering en de diepgang van de controlemaatregelen die zijn toegepast bij de uitvoering van de controle 
van de jaarrekening. 

Wij constateren dat ontwikkelingen in wet en regelgeving een enorme invloed hebben gehad op de werkzaamheden van ons als accountant, maar ook op die van 
de Avri zelf. Als organisatie hebben wij echter niet alleen met dit feit te maken gehad bij uw organisatie, maar eveneens bij al onze overige publieke sectorklanten. 
Dit heeft een enorme impact gehad op de beschikbaarheid van onze medewerkers met als gevolg dat we genoodzaakt waren om controles van jaarrekeningen uit 
te stellen waardoor voor uw organisatie de bestuurlijke behandeling eveneens vertraging heeft gehad. Wij hebben intern onze maatregelen genomen om te zorgen 
voor een duurzaam evenwicht tussen beschikbare en benodigde capaciteit van audit medewerkers om hiermee verder te investeren in een duurzame relatie met 
onze cliënten. Daarnaast hebben wij (Baker Tilly en Avri) afgelopen jaar met hetgeen gebeurd is geleerd en goede afspraken voor de toekomst gemaakt om 
afgelopen jaar als incident in onze relatie te beschouwen. Wij merken dat uw organisatie de aanscherping van wet- en regelgeving momenteel goed heeft ingericht. 

Wij bedanken de medewerkers van Avri voor de open en constructieve samenwerking bij het verrichten van onze controlewerkzaamheden en de totstandkoming 
van ons accountantsverslag. Graag evalueren we met de organisatie hoe we de controle 2019 kunnen inrichten om de controle druk meer te kunnen spreiden over 
het jaar in plaats van een piek bij de jaarrekeningcontrole. 
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1. Bestuurlijke samenvatting Ct bakertilly 

Als accountant van Avri hebben wij de controle van de jaarrekening uitgevoerd op 
basis van de kaders en normen die door de wetgever als ook door u als algemeen 
bestuur aan ons zijn meegegeven. In dit accountantsverslag doen wij verslag van 
de uitkomsten van ons onderzoek naar de getrouwheid en de rechtmatige 
totstandkoming van de lasten en baten en de activa en passiva in de jaarrekening 
2018. 

Wij constateren dat ontwikkelingen in wet en regelgeving een enorme invloed 
hebben gehad op de werkzaamheden van ons als accountant, maar ook op die 
van de Avri zelf. Als organisatie hebben wij echter niet alleen met dit feit te maken 
gehad bij uw organisatie, maar eveneens bij al onze overige publieke 
sectorklanten. Dit heeft een enorme impact gehad op de beschikbaarheid van onze 
medewerkers met als gevolg dat we genoodzaakt waren om controles van 
jaarrekeningen uit te stellen waardoor voor uw organisatie de bestuurlijke 
behandeling eveneens vertraging heeft gehad. Wij hebben intern onze 
maatregelen genomen om te zorgen voor een duurzaam evenwicht tussen 
beschikbare en benodigde capaciteit van audit medewerkers om hiermee verder te 
investeren in een duurzame relatie met onze cliënten. Daarnaast hebben wij 
(Baker Tilly en Avri) afgelopen jaar met hetgeen gebeurd is geleerd en goede 
afspraken voor de toekomst gemaakt om afgelopen jaar als incident in onze relatie 
te beschouwen. Wij merken dat uw organisatie de aanscherping van wet- en 
regelgeving momenteel goed heeft ingericht. 

In hoofdstuk 2 geven wij inzicht in de aard en reikwijdte van de werkzaamheden. 
Hierin worden onder andere de toleranties benoemd en de gekozen 
controleaanpak. De bij onze controle van de jaarrekening 2018 toegepaste 
goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % (€ 435.000) en voor 
onzekerheden 3% (€ 1.305.000) van de totale lasten. Wij hebben op het gebied 
van de rechtmatigheid fouten geconstateerd die meewegen in het oordeel en 
leiden tot een aanpassing van ons oordeel. Wij constateren dat de aanscherping 
van de controle op het gebied van aanbesteden in 2018 niet alleen bij Avri maar bij 
meerdere publieke organisaties heeft geleid tot een aangepast oordeel over de 
rechtmatigheid van de lasten in de jaarrekening 2018. 

In dit hoofdstuk van het accountantsverslag gaan wij met name in op die zaken die 
van belang zijn voor u als algemeen bestuur. Wij ondersteunen u daarbij in uw 
controlerende rol en uw besluitvorming rondom de jaarrekening. Bij de 

jaarrekening zijn wij voornemens een goedkeurende controleverklaring met 
betrekking tot de getrouwheid en een controleverklaring met beperking met 
betrekking tot de rechtmatigheid verstrekken. 

In hoofdstuk 3 geven wij inzicht in de interne beheersing. We constateren dat 
middels aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden de risico's die vanuit 
interim-controle niet afgedekt zijn alsnog zijn ondervangen. Inzake de 
prestatielevering inkopen hebben wij vastgesteld dat deze voldoende aantoonbaar 
is waardoor dit element voor onze controle ondervangen is. Op het gebied van de 
bevindingen rond de opbrengstverantwoording heeft uw organisatie verbeteringen 
doorgevoerd ten opzichte van voorgaand boekjaar, waarbij de organisatie de 
processen rond afvalinzameling beter in control heeft gebracht en dit voor de 
controle heeft geleid tot meer efficiency. 

Bij de controle hebben wij met name bevindingen rondom het inkoopproces, 
waarbij wij, net als uw eigen organisatie, onrechtmatigheden constateren in onjuist 
aanbestede inkoopopdrachten. Deze liggen in het verlengde van de opmerkingen 
van voorgaand boekjaar. De organisatie heeft acties ondernomen die de 
geconstateerde fouten op korte termijn oplossen. Belangrijke conclusie is dat het 
belang van goede documentatie helder is geworden. Indien afwegingen vooraf 
onvoldoende worden vastgelegd is het achteraf moeilijk beoordelen of de 
procedure goed is gevolgd. Tevens adviseren wij u het interne inkoopbeleid te 
evalueren ten opzichte van de wensen van uw organisatie. Wij constateren dat de 
diepgaandere controle door de organisatie, in verband met de eerder aangegeven 
aangescherpte wet- en regelgeving, op de naleving van het inkoopbeleid meer 
zaken aan het licht heeft gebracht. Dit extra inzicht zorgt dat de organisatie 
verbeterstappen kan zetten. 

In dit hoofdstuk gaan wij tevens in op een aantal overige onderwerpen waarover 
wij dienen te rapporteren. Dit betreffen de onafhankelijkheid van ons als 
accountant, de wijze waarop wij in onze controle omgaan met fraude en onze 
conclusie ten aanzien van de betrouwbaarheid en continuïteit van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking. Wij hebben geen signalen van fraude 
geconstateerd. Daarnaast zijn wij onafhankelijk van Avri. 
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2. Een aangepast oordeel bij uw jaarrekening (t bakertilly 

Een goedkeurende verklaring over getrouwheid en een beperking in het oordeel 
over rechtmatigheid 
De door ons geconstateerde ongecorrigeerde controleverschillen inzake getrouwheid 
blijven binnen de door u gestelde goedkeuringstoleranties. De door ons 
geconstateerde ongecorrigeerde controleverschillen en onzekerheden inzake 
rechtmatigheid overschrijden de goedkeuringstolerantie, maar blijven binnen de 
normen vanaf wanneer afkeuring plaatsvindt. Wij zijn voornemens een 
controleverklaring af te geven met de volgende oordelen: 

Getrouwheid 

Rechtmatigheid 

Goedkeurend 

Beperking 

De beperking in het rechtmatigheidsoordeel betekent dat wij de rechtmatigheid van de 
in de jaarrekening opgenomen baten, lasten en balansmutaties hebben vastgesteld, 
met uitzondering van de specifiek in onze oordeelsparagraaf benoemde bevindingen. 
Deze bevindingen lichten wij in dit verslag nader toe. 

Uit de controle is geen sprake van geconstateerde en niet gecorrigeerde 
controleverschillen die groter zijn dan de rapporteringstolerantie voor getrouwheid. 

Tabel ongecorrigeerde fouten en onzekerheden getrouwheid (x € 1.000) 

Bevinding Ref. Fout Onzeker 

Wij hebben wel rechtmatigheidsfouten geconstateerd, welke zijn opgenomen in 
onderstaande overzicht. Rechtmatigheidsfouten kunnen niet gesaldeerd worden. 
De rechtmatigheidsfouten hebben geen impact op de getrouwheid. 

Tabel ongecorrigeerde fouten en onzekerheden rechtmatigheid (x € 1.000) 

Bevinding Ref. Fout Onzeker 

Aanbestedingen 

Overige verschillen onder rapporteringstolerantie 

Totaal 

. Goedkeuringstolerantie rechtmatigheid 

2 620 
t- 

~----+ 

1.090 

68 

1.158 

435 

620 

1.305 

t-- + 

Totaal 

Goedkeuringstolerantie getrouwheid 435 1.3o5J 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het BBV 
Wij constateren dat het toepassen van het BBV grotendeels goed wordt gedaan, maar 
verbetering in het integraal toepassen mogelijk is. Op basis van een integrale check 
van het BBV constateren wij dat de wijzigingen die met ingang van 2018 van 
toepassing zijn op uw gemeenschappelijke regeling niet zijn toegepast. Dit zowel in de 
begroting 2018 als in de jaarrekening 2018. In de wijziging van het BBV is onder 
andere opgenomen dat in het overzicht van baten en lasten de overheadkosten en 
vennootschapsbelasting afzonderlijk inzichtelijk moeten worden gemaakt. Om aan 
deze vereiste te voldoen is praktisch gekozen om dit in een bijlage bij de jaarrekening 
op te nemen waarbij in 2019 integraal zal worden voldaan aan de 
verslaggevingsvoorschriften. 

Belangrijk is het dat de organisatie wijzigingen in verslaggeving goed volgt zodat 
tijdige aanpassing van de P&C producten hierop kan plaatsvinden. 

Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening 
Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag verenigbaar is met de jaarrekening. 
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2. Bevindingen bij de getrouwheid Ct bakertilly 

Gemaakte schattingen in de jaarrekening 
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het dagelijks bestuur belangrijke 
schattingen. We hebben de schattingen die het dagelijks bestuur heeft gemaakt bij 
het opstellen van de jaarrekening beoordeeld. Onderstaande tabel geeft een 
overzicht van onze bevindingen met de bijbehorende toelichting. Voor wat betreft 
de belangrijkste schattingen die ook in het voorgaande jaar relevant waren, is 
onze conclusie dat deze gebaseerd zijn op consistente uitgangspunten en 
veronderstellingen. 

Gemaakte schatting 2018 2017 

Waardering van uw (im)materiële vaste activa 

Toelichting: 
Wij zijn van mening dat de schattingen met betrekking tot de 
(im)materiële vaste activa een evenwichtig beeld geven van 
de waardering van uw (im)materiële vaste activa. In boekjaar 
2018 is de stelselwijziging voor afschrijving van de materiële 
vaste activa op een juiste wijze verwerkt. Wij lichten deze 
toepassing in dit verslag toe. 

-- - - 
Waardering van uw vorderingen 

Toelichting: 
Wij zijn van mening dat de schattingen met betrekking tot de 
vorderingen een evenwichtig beeld geven van de waardering 
van uw vorderingen. 

• • 

• • 

Voorziening ontvlechtingskosten Neerijnen 
Door het uittreden van gemeente Neerijnen uit het pluspakket (IBOR programma) 
ontstaan frictiekosten, waartoe gemeente Neerijnen de kosten vergoedt. Avri heeft 
voor deze frictiekosten in de jaarrekening initieel een voorziening getroffen. 
Wij hebben de gevormde voorziening geverifieerd en afgezet tegenover de vereisten 
van het BBV voor een voorziening en concluderen dat de gevormde voorziening niet 
voldoet aan de vereisten voor een verplichting. 

De kosten waarvoor Avri de voorziening vormt, betreffen doorlopende verplichtingen 
waar een prestatie tegenover staat (arbeidsinzet personeel, gebruiksnut machines). 
De voorziening is niet gevormd voor additionele verplichtingen zoals 
ontslagvergoedingen of afkoopsommen. Avri verwacht dergelijke kosten niet te maken 
met de beoogde ordentelijke afwikkeling met Neerijnen. Als gevolg merken wij een 
bevinding aan voor een onterechte voorziening van € 538.000. Hierdoor is de 
voorziening 'vrijgevallen'. Deze aanpassing is op een juiste wijze in de jaarrekening 
verwerkt en verhoogt het resultaat van het Programma Pluspakket. 

Als algemeen bestuur heeft u de mogelijkheid de ontvangen middelen van gemeente 
Neerijnen in een bestemmingsreserve onder te brengen. Deze middelen kan Avri, 
op basis van uw besluit, vervolgens aan de bestemmingsreserve onttrekken op het 
moment dat de voorziene frictiekosten zich voordoen. De bestemmingsreserve wordt 
gevormd in het jaar waarin u een besluit neemt tot het vormen hiervan. 

Waardering van uw voorzieningen 

Toelichting 
Wij zijn van mening dat de schattingen met betrekking tot de 
voorzieningen een evenwichtig beeld geven van de 
waardering van uw voorzieningen. Wel merken wij een 
controleverschil aan van € 538. 000, die op een juiste wijze is 
gecorrigeerd in de jaarrekening. Wij lichten dit verschil inzake 
de voorziening ontvlechtingskosten hierna toe. 

• • 

Legenda status: 
e = evenwichtig e = optimistisch e = voorzichtig e = controleverschil 
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2. Bevindingen bij de getrouwheid ($ bakertilly 

Voorziening stortplaats 
Wij hebben vastgesteld dat de gevormde voorziening voor de 
afwikkelingsverplichting van de stortplaats en dotatie in het boekjaar 2018 in lijn 
liggen met het bereiken van een eindstand van€ 1,2 mln voor overdracht aan de 
provincie van de verplichting de stortplaatsen bij beëindiging van de activiteiten te 
saneren. 

De overdracht was initieel ambtelijk gepland voor eind 2019. Wij begrijpen dat dit 
tijdspad na verdere afstemmingen in 2019 is verplaatst naar 2020. Deze handeling 
zorgt voor een schattingswijziging in 2019, waardoor de opbouw in de resterende 
jaren over een langere periode plaatsvindt. Wij adviseren u dit op deze wijze in de 
jaarrekening 2019 toe te passen. De dotatie die begroot was voor 2019 dient 
hierdoor aangepast te worden en uitgespreid te worden over de nu verwachte 
termijn tot overdracht. Dit zal in 2019 tot een financieel voordeel leiden echter voor 
2020 ( en mogelijk verder) voor een nadeel. 

Stelselwijziging afschrijving materiële vaste activa 
Avri heeft per 1 januari 2018 een stelselwijziging verwerkt. Tot voorheen schreef 
Avri annuïtair af over de materiële vaste activa. Deze afschrijvingsmethode is niet 
langer toegestaan onder het BBV, waarbij Avri is overgestapt op de lineaire 
afschrijving. 

Wij hebben vastgesteld dat Avri de stelselwijziging op een juiste wijze in lijn met 
het BBV heeft verwerkt, waarbij het effect van de stelselwijziging prospectief over 
de resterende afschrijvingsperiode wordt verantwoord. Dit betekent dat de 
afschrijvingslast in de komende jaren hoger ligt dan de afgelopen jaren, doordat 
het effect van de stelselwijziging over de nog resterende gebruiksduur wordt 
verdeeld. De stelselwijziging leidt in 2018 tot een hogere afschrijvingslast van 
€ 180.000. 
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2. Bevindingen bij de rechtmatigheid ((; bakertilly 

Europese aanbestedingsrichtlijnen 
In het kader van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2018 is een controle 
uitgevoerd op de naleving van de (Europese) aanbestedingsrichtlijnen. De organisatie 
heeft naar aanleiding van de opmerkingen in onze managementletter een uitgebreide 
spendanalyse uitgevoerd. De conclusie hieruit is dat er sprake is van meerdere 
verplichtingen die niet rechtmatig zijn aanbesteed of waarvan onzeker is dat deze 
rechtmatig zijn aanbesteed. De geconstateerde fouten betreffen een besteding van 
€ 1, 1 mln. De geconstateerde onzekerheden betreffen een besteding van€ 0,6 mln. 
De geconstateerde bevindingen liggen in lijn met de door Avri intern uitgevoerde 
spendanalyse. 

Uit de spendanalyse zijn door uw inkoopadviseur beleidsadviezen opgesteld om 
herhaling van dergelijke onrechtmatigheden te voorkomen en waar nodig reparaties in 
gang te zetten door opdrachten opnieuw in de markt te zetten. Wij raden u aan deze 
adviezen de komende periode te implementeren en hier intern op te monitoren, 
bijvoorbeeld met frequentere interne spendanalyses. Dit dient Avri in staat te stellen 
zichtbaar in control te zijn van zijn rechtmatige bestedingen. 

Wij hebben de organisatie geattendeerd op het feit dat het interne inkoopbeleid in het 
normenkader is opgenomen. Dit heeft als gevolg dat wij als accountant een 
diepgaandere controle uitvoeren op de aanbesteding dan wanneer het interne 
inkoopbeleid niet in het normenkader is opgenomen. Wij constateren dat niet alle 
organisaties het interne inkoopbeleid onderdeel van de jaarrekeningcontrole laten 
uitmaken maar dit vaak als speerpunt aan de accountant meegeven. Hierdoor 
onderzoekt de accountant de toepassing van dit beleid met minder diepgang en 
betrekt hij geconstateerde afwijkingen niet in het oordeel. Wij stellen voor dit 
onderwerp op de komende bestuursvergadering verder te bespreken. 

Begrotingsrechtmatigheid 
Naast de controle op de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en 
balansmutaties in de jaarrekening 2018, hebben wij de begrotingsrechtmatigheid 
gecontroleerd. De toe te passen normen voor dit begrotingscriterium zijn gebaseerd 
op artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en moeten door het algemeen 
bestuur zelf nader worden ingevuld en geconcretiseerd. 

Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel 
beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet. Het systeem van budgetbeheer en - 
bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat 
belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het 
algemeen bestuur, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan 
nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan het 
algemeen bestuur van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk 
wordt gemaakt op het budgetrecht van het algemeen bestuur. 
Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota 2018 van de 
Commissie BBV. 

In de kadernota is opgenomen dat het overschrijden van de begroting altijd 
onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het 
accountantsoordeel. Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar 
in de jaarrekening zijn opgenomen. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid 
moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per programma. 

Wij constateren dat er sprake is van overschrijding van de begrote lasten in 2018 ten 
aanzien van met name het programma basispakket. Deze hogere lasten worden 
overigens door hogere baten gedekt en hebben niet geleid tot een hogere bijdrage van 
de participanten in 2018. Als gevolg hiervan achten wij de overschrijding van de 
begrote lasten rechtmatig. 

Kredieten 
Wij zijn nagegaan of de investeringen tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van 
de door het bestuur geautoriseerde kredieten. Wij constateren overschrijdingen op 
investeringsniveau ten opzichte van de geautoriseerde kredieten. Deze 
overschrijdingen zijn in de jaarrekening inzichtelijk gemaakt en blijven onder de 
rapporteringstolerantie, waardoor deze afwijkingen in dit verslag niet separaat zijn 
opgenomen. De overschrijdingen wegen wel mee in ons totale oordeel bij de 
rechtmatigheid. 
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Ct bakertilly 

Mutaties in de reserves 
De mutaties in de reserves zoals opgenomen in de jaarrekening kunnen als volgt 
worden gespecificeerd: 

Gewijzigde 
begroting Jaarrekening Verschil 

Dotaties 

Onttrekkingen T 
Saldo mutaties in de reserves _ r 

107 

~ 

z.l. 

416 

-10 

+406 

309 

31 

340 

Wij constateren dat de mutaties in reserves in veel gevallen op basis van 'principes' 
worden verwerkt. Hiermee wordt bedoeld dat het resultaat van een specifiek project 
wordt onttrokken/ toegevoegd aan de betreffende reserve. Wij hebben vastgesteld dat 
de mutaties in de reserves in lijn liggen met de spelregels van de door u vastgestelde 
Nota Reserves en Voorzieningen Avri 2017. Wij adviseren u ter overweging te nemen 
om in de begroting toe te lichten hoe eventuele tekorten/ overschotten worden gedekt 
vanuit bestemmingsreserves zodat dit fransparant is voor het bestuur. 

Niet financiële beheershandelingen 
Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope van de 
rechtmatigheidscontrole door de accountant. De accountant toetst deze handelingen 
en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht onderzoek. Volstaan wordt in dit 
kader met het beoordelen van het interne systeem van risicoafwegingen. Binnen dit 
systeem moeten voorwaarden zijn geschapen om risico's goed te kunnen beoordelen 
en in de tijd te kunnen volgen. 

Wij hebben ons een beeld gevormd over de wijze van totstandkoming van de 
inventarisatie van de risico's en de getrouwe weergave van de hieruit mogelijk 
voortvloeiende financiële gevolgen in de paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing van het jaarverslag. Hieruit volgen geen bevindingen en verkrijgen 
wij het beeld van een evenwichtige risico-analyse. 

Misbruik en oneigenlijk gebruik 
In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen opgenomen die erop zijn 
gericht om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Uw organisatie heeft de 
toets op het misbruik en oneigenlijk gebruik neergelegd in interne controleplannen. 
De uitkomst van deze toets heeft niet geleid tot bevindingen die invloed hebben op de 
rechtmatigheid van baten en lasten en balansmutaties. 
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3. Interne beheersing Ct bakertilly 

Algemeen 
Bij de planning en uitvoering van de controle van de jaarrekening 2018 van uw 
gemeenschappelijke regeling hebben wij de interne beheersmaatregelen, welke 
onderdeel uitmaken van de administratieve organisatie van uw gemeenschappelijke 
regeling, in onze overwegingen betrokken. Wij hebben de opzet, het bestaan en de 
werking van interne beheersmaatregelen onderzocht, voor zover wij dit in het kader 
van de jaarrekening noodzakelijk achten en niet met het doel om een oordeel over de 
effectiviteit van de interne beheersing te geven. 

Wij hebben geen onderzoek naar de effectiviteit van de interne beheersing verricht, 
anders dan dat relevant is voor onze jaarrekeningcontrole. 

Bevindingen interne beheersing 
In onze managementletter 2018 hebben wij onze bevindingen en aanbevelingen van 
onze tussentijdse controle 2018 opgenomen. In deze managementletter hebben wij 
aangegeven welke zaken vóór de jaarrekeningcontrole 2018 opgepakt zouden moeten 
zijn. 

Wij constateren dat onze aanbevelingen ten aanzien van de jaarrekening niet volledig 
waren opgevolgd. Als gevolg van de aanscherping van wet- en regelgeving wordt een 
hogere verwachting gesteld aan de kwaliteit van de door uw organisatie voorbereide 
balansspecificaties ten behoeve van de jaarrekeningcontrole. Met name op het gebied 
van het voorbereiden van de benodigde balansspecificaties en de spendanalyse / 
aanbestedingen heeft de controle voor zowel de organisatie als ook voor ons een 
aanzienlijk grotere inspanning gevergd. Wij zullen met de organisatie in overleg gaan 
hoe dit element beter te ondervangen is in het komende boekjaar. 

Op het gebied van de beheersing omtrent de volledigheid van de opbrengsten heeft 
uw organisatie het afgelopen jaar verbeteringen geïmplementeerd. Dit zorgt voor 
betrouwbaardere informatie over de opbrengsten uit afvalinzameling en heeft geleid 
tot een minder intensieve gegevensgerichte controle op dit aspect. 

Automatisering 
Onze controle was niet primair gericht op het doen van een uitspraak omtrent de 
continuïteit en betrouwbaarheid van (delen van) de geautomatiseerde 
gegevensverwerking en wij hebben daartoe ook geen opdracht van het 
management ontvangen. De jaarrekeningcontrole heeft geen tekortkomingen in de 
continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking 
aan het licht gebracht. 

Fraude en naleving wet- en regelgeving 
Het dagelijks bestuur is primair verantwoordelijk voor het voorkomen van fraude, 
het naleven van wet- en regelgeving en voor een cultuur van eerlijkheid en 
integriteit en dient zowel preventieve als repressieve beheersingsmaatregelen te 
nemen om de kans op fraude en overtreding van wet- en regelgeving zo veel 
mogelijk te beperken. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht 
op het dagelijks bestuur in de uitvoering van deze taken. 

Voor het uitoefenen van deze verantwoordelijkheid maakt het dagelijks bestuur 
gebruik van diverse beheersingsmaatregelen, zoals interne richtlijnen en 
gedragscodes, controle technische functiescheiding en periodieke rapportages 
over financiën. 

Ten behoeve van onze jaarrekeningcontrole identificeren wij, in het kader van NV 
COS 240/250, de risico's met betrekking tot fraude en overtreding van wet- en 
regelgeving en beoordelen wij de interne beheersings-maatregelen die gericht zijn 
op het voorkomen en signaleren van (materiële) fraude en niet-naleving van wet 
en regelgeving. Voor zover relevant voor onze controle voeren wij 
gegevensgerichte controlewerkzaamheden uit. Onze controle is echter niet 
specifiek gericht op het signaleren van fraude en niet-naleving van wet- en 
regelgeving. In het kader van onze controle hebben wij geen bevindingen te 
melden met betrekking tot fraude. 
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((; bakertilly 

Naleving wet- en regelgeving en overige 
Wij informeren het algemeen bestuur over illegale handelingen waarbij het hoger 
kader is betrokken en over fraude en illegale handelingen ( of deze nu door het hoger 
kader of door andere werknemers zijn veroorzaakt) die een onjuistheid van materieel 
belang in de jaarrekening tot gevolg hebben. Gedurende de controle zijn geen 
significante punten gesignaleerd ten aanzien van feitelijke of vermoedelijke niet 
nakoming van wet- en regelgeving, voor zover deze van belang worden geacht voor 
de mate waarin het algemeen bestuur in staat is haar taken te vervullen. 

Corruptie en omkopingsrisico's 
Uw gemeenschappelijke regeling maakt onderdeel uit van de overheidssector waarin 
corruptie vaker dan bij andere sectoren voorkomt. Dit komt onder andere omdat veel 
transacties met een relatief grote omvang plaatsvinden, de transparantie over 
marktprijzen niet in alle gevallen voldoende is om te beoordelen en frequent zaken 
gedaan wordt met andere corruptiegevoelige sectoren (vastgoed, constructie, 
infrastructuur et cetera). Hierdoor hebben wij dit als aandachtspunt in onze controle 
meegenomen. 

Corruptie is een wereldwijd probleem waarbij het uw verantwoordelijkheid is om 
corruptie binnen uw gemeenschappelijke regeling te voorkomen. Onze beroepsregels 
zijn in de praktijkhandreiking "Corruptie, werkzaamheden van de accountant" verder 
aangescherpt, hetgeen tot aanvullende werkzaamheden heeft geleid. Avri beschikt 
over beschreven procedures ten aanzien van de samenwerking met derden en een 
intern inkoop- en aanbestedingsbeleid aangevuld met gedragsregels voor de juiste 
mindset van de medewerkers. Zichtbare monitoring op de werking en naleving van dit 
beleid is een aandachtspunt voor uw organisatie. 

Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht om eventuele effecten van dit 
risico ten behoeve van onze controle van de jaarrekening te mitigeren: 

Detailcontrole op de inkopen en aanbestedingen om vast te stellen dat alle 
inkopen conform de geldende Europese aanbestedingsregels en de 
Aanbestedingswet 2012 zijn aanbesteed. 
Door middel van een steekproef vaststellen of voor alle inkopen welke in 
rekening zijn gebracht aan de gemeenschappelijke regeling ook een prestatie 
is geleverd door de tegenpartij. 

Uit bovenstaande werkzaamheden zijn geen bevindingen voortgekomen met 
betrekking tot corruptie. Wel zijn bevindingen geconstateerd bij de toegepaste 
aanbestedingsvormen, zoals reeds benoemd in dit verslag. 
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Bijlage A - Reikwijdte van de controlewerkzaamheden ~ bakertilly 

Opzet en reikwijdte van de controle 
Onze controle is gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Niet uitgesloten is dat afwijkingen 
voorkomen die voor de jaarrekening als geheel niet van belang zijn. Op grond van het Bado stelt het bestuur de goedkeuringstolerantie vast, die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole 
dient te hanteren. 

Op grond van de jaarrekening 2018 bedraagt de goedkeuringstolerantie voor fouten afgerond€ 435.000 (1 % van de lasten) en voor onzekerheden€ 1.305.000 (3% van de lasten). Als de 
goedkeuringstolerantie niet wordt overschreden, kan een goedkeurende controleverklaring afgegeven worden. Deze goedkeuringstolerantie is een kwantitatief criterium. De uiteindelijke 
oordeelsvorming is echter altijd een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve afwegingen. Het rapporteringsbedrag, de maatstaf die geldt voor het rapporteren van fouten en 
onzekerheden, is door het algemeen bestuur bepaald op€ 100.000. 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Il Afkeurend 
Fouten in de jaarrekening S 1% > 1 < 3% ~3% (% lasten) 

Onzekerheden in de controle ] s 3% T3<10% y10% (% lasten) 

Ons onderzoek richt zich niet specifiek op het ontdekken van fraude. De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude berust bij het dagelijks bestuur. De 
accountant is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van fraude. 

Controleopdracht 
De opdracht tot controle van de jaarrekening is uitgevoerd conform de met u gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in de opdrachtbevestiging. De jaarrekeningcontrole is gericht op het 
uitbrengen van een onafhankelijk oordeel omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2018 van Avri. Het is de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur om de 
jaarrekening op te maken in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel te geven over de 
jaarrekening, als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet. 

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden 
(Bado), het door het algemeen bestuur vastgestelde controleprotocol en het controleprotocol Wet normering topinkomens 2018 vallen. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen 
aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
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Bijlage B - Onafhankelijkheid ~ bakertilly 

Wij zijn onafhankelijk van Avri 
Baker Tilly (Netherlands) N.V. heeft diverse organisatorische maatregelen getroffen 
om zijn onafhankelijkheid en die van zijn medewerkers te waarborgen. Deze 
maatregelen omvatten onder meer: 

voorschriften en procedures omtrent onafhankelijkheid. Deze voorschriften voor 
professioneel gedrag op het gebied van kwaliteit en onafhankelijkheid zijn 
opgenomen in de Gedragscode van Baker Tilly. Deze Gedragscode geldt voor 
iedere medewerker van Baker Tilly en wordt natuurlijk steeds geactualiseerd; 
jaarlijkse bevestiging van onafhankelijkheid door partners en medewerkers van 
Baker Tilly en ondersteunende stafdiensten; 
cliënt- en opdrachtacceptatieprocedures, waaronder een beoordeling, of er 
sprake is van mogelijk conflicterende diensten; 
intern en extern kwaliteitsonderzoek; 
reviews door externe toetsers die niet bij de opdracht betrokken zijn, ter 
waarborging van een deugdelijke grondslag/deskundig oordeel; 
roulatie van externe accountants op de opdracht. 

Op grond van dit verslag zijn wij van mening dat wij in relatie tot uw organisatie, in 
overeenstemming met de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assurance-opdrachten (ViO) en artikel 24a van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), onafhankelijk hebben gefunctioneerd en dat de 
objectiviteit van onze oordeelsvorming in het afgelopen jaar niet is aangetast. 
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Bijlage C - Controleaanpak Ct bakertilly 

Controleaanpak en uitvoering 
Wij voeren onze controle uit met een mix van systeem- en gegevensgerichte 
werkzaamheden en een mix van vaste teamleden en ingeschakelde experts. 
Daarnaast beschikken wij als organisatie over verschillende 
kwaliteitsborgingsmaatregelen. Dit geheel tezamen leidt tot een kwalitatief goede 
controle. In ons controleplan en dit verslag is voor elk bijzonder aandachtsgebied in 
onze controle terug te lezen wat de kernpunten in onze controle zijn geweest die 
hebben bijgedragen aan de kwaliteit in onze controle. Daarnaast gaan wij in de 
volgende paragrafen van deze bijlage nog nader in op de samenwerking met de 
andere accountants en de ingeschakelde experts. 

Onze controleaanpak is onder andere gericht op het in kaart brengen van de voor de 
jaarrekening van belang zijnde risico's. Op basis van onze gesprekken met het 
management over de belangrijke financiële en operationele ontwikkelingen is een 
aantal punten met een verhoogd risico voor de jaarrekening 2018 onderkend: 

schattingen en toelichtingen in de jaarrekening; 
aanbestedingen; 
WNT-bijlage; 
Volledigheid opbrengsten. 

Inschakeling van externe deskundigen 
Wij hebben in het kader van onze controle geen gebruik gemaakt van de 
werkzaamheden van externe deskundigen. 

Significante uitdagingen/moeilijkheden tijdens de controle 
Ten aanzien van het controleren van verschillende balansspecificaties en de 
aanbestedingen/ spendanalyse is sprake geweest van significante uitdagingen 
die hun oorsprong mede vinden in geconstateerde bevindingen. Deze elementen 
hebben geleid tot een langere doorlooptijd dan initieel gepland. 

Significante schattingsposten 
De belangrijkste schattingsposten binnen de jaarrekening van Avri betreffen: 

waardering van uw materiële vaste activa; 
waardering van uw vorderingen; 
waardering van uw voorzieningen. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het maken van schattingen bij het opmaken 
van de jaarrekening. Als accountant van de gemeenschappelijke regeling 
beoordelen wij deze door het dagelijks bestuur gemaakte schattingen. Op basis 
van de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden concluderen wij dat de 
gemaakte schattingen door het dagelijks bestuur aanvaardbaar zijn. 
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Bijlage D - Urenbesteding Ct bakertilly 

Opbouw en inzet controleteam 
Het controleteam heeft tot op heden 763 uren aan de controle besteed. Het verwachte 
aantal te besteden uren was 357. In de onderstaande tabel zijn deze uren uitgesplitst 
naar functieniveaus binnen het team. 

Overzicht bestede uren Budget Werkelijk 

Partner 

Manager 

Overige teamleden 

Totaal 

20 

60 

258 

338 

29 

214 

526 

769 

Deze teamopbouw en de inzet van het team heeft geleid tot een kwalitatief goede 
controle. De hogere uren inzet wordt verklaard door aanscherping wet en regelgeving 
en de toename controledruk vanuit toezichthouders, aanvullende werkzaamheden in 
verband met ontbreken interne beheersing (zie management letter) als ook inzet van 
vervangende teamleden wat tot extra urenbesteding heeft geleid. Gegeven de door uw 
organisatie ingezette verbetermaatregelen en de geplande evaluatie verwachten wij 
dat de overschrijding voor een groot deel een incidenteel karakter heeft. Voor zover 
wijziging van wet- en regelgeving structureel tot een verdieping van de controle leidt 
(aanbestedingen) zullen wij nadere afspraken maken over de omvang van deze 
werkzaamheden en dit in de opdrachtbevestiging reeds overeenkomen. 
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Contactgegevens ((; bakertilly 
drs. R. (Rik) Opendorp 
Partner 
06 100 904 64 
r.opendorp@bakertilly.nl 

Kantoorgegevens: 
Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
Bijster 39 
4817 HZ BREDA 

Postbus 3814 
4800 DV BREDA 
T: 076 525 00 00 
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