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Betreft
Rapport van feitelijke bevindingen boekjaar 2018

Geachte heer Van Heesewijk,
1.

Opdracht

Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de naleving van de tussen
Stichting Binnendieze 's-Hertogenbosch (hierna: Stichting Binnendieze) en de gemeente 'sHertogenbosch d.d. 12 juni 2015 gesloten "Overeenkomst inzake vaarrechten op de Binnendieze en de
Singelgracht" (hierna: de overeenkomst) zoals omschreven in onze opdrachtbrief van 25 april 2016.
Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden.
Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport
weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt.
Wij wijzen u er op dat indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of
beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn
geconstateerd die voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen.
2.

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 4400, "Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke
werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie".
Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het
verrichten van die werkzaamheden die wij met Stichting Binnendieze zijn overeengekomen en het
rapporteren over de feitelijke bevindingen. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen
uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat op het in deze rapportage
opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen geen accountantscontrole is toegepast en dat evenmin een
beoordelingsopdracht is uitgevoerd.
Dit houdt in dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van
het in deze rapportage opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen daarop.

Baker Tilly (Netherlands} N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560.
ln deze voorwaarden is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen.
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3.
3.1

Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden
Vraagstelling

Ingevolge art. 5.3 en 5.5 van de overeenkomst, aangevuld met de door de heer Grijns van de gemeente
's-Hertogenbosch per mail d.d. 7 april 2016 verstrekte nadere uiteenzetting, hebben wij de volgende
werkzaamheden verricht:
1.
2.
3.
3.2
1.

Opgave solvabiliteitspositie van Stichting Binnendieze per 31 december 2018 (art. 5.5);
Bevestiging aansluiting netto-omzet over het boekjaar 2018 ter bepaling van de afdracht
vaarconcessie 2018 en afdracht salonboot/Dommelvaart 2018 (art. 5.3);
Opgave aantal passagiers per vaarroute in het boekjaar 2018 (art. 5.5).
Feitelijke bevindingen
Opgave solvabiliteitspositie van Stichting Binnendieze per 31 december 2018 (art. 5.5)

De solvabiliteitspositie van Stichting Binnendieze bedraagt per 31 december 2018 74,5% (2017: 67,4%).
De solvabiliteit wordt als volgt berekend: (Stichtingsvermogen/ Totaal vermogen) x 100%. De
solvabiliteitspositie is ontleend aan de definitieve jaarrekening 2018 van Stichting Binnendieze. De
jaarrekening is door Baker Tilly (Netherlands) N.V. voorzien van een samenstellingsverklaring.
2.

Bevestiging aansluiting netto-omzet over het boekjaar 2018 ter bepaling van de afdracht
vaarconcessie 2018 en afdracht salonboot/Dommelvaart 2018 (art. 5.3)

De netto-omzet (incl. btw) over het boekjaar 2018 met betrekking tot vaartochten over de historische
route, de Jeroen Bosch route, de vestingroute en handelsroute bedraagt
€ 1.378.358. De afdracht voor de salonboot/ Dommelvaart bedraagt volgens afspraak
€ 1 per vervoerde passagier. Het aantal vervoerde passagiers bedroeg 2.029.
Deze informatie is op een juiste wijze ontleend aan het reserveringssysteem en de financiële
administratie van Stichting Binnendieze over het boekjaar 2018.

3.

Opgave aantal passagiers per vaarroute in het boekjaar 2018 (art. 5.5).

Route
Historische route
Vestingroute
Jeroen Bosch route
Handelsroute
Overige

Aantal
Passagiers
148.983
10.557
9.694
4.738
4.235
178.207

Deze informatie is op een juiste wijze ontleend aan het reserveringssysteem van Stichting Binnendieze
over het boekjaar 2018.
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Overige aspecten - beperking in verspreidingskring en het gebruik

Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor de gemeente 's-Hertogenbosch aangezien anderen, die niet
op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden, de resultaten onjuist kunnen interpreteren. Wij
verzoeken u derhalve de rapportage niet aan anderen te verstrekken zonder onze uitdrukkelijke
toestemming vooraf.
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