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Aan : De gemeenteraad 

Van : De auditcommissie 

Datum : 27 mei 2020 

Onderwerp : Jaarstukken 2019 

 

De commissie heeft het accountantsrapport over de jaarstukken 2019 met de accountant 

besproken in aanwezigheid van de portefeuillehouder Financiën en de controller. In deze 

bijeenkomst is ook met internal auditor gesproken over zijn bevindingen in 2019 bij de 

interne controle.  

 

De rapportage en de hierop gegeven toelichting geven aan dat de financiële processen en 

het financieel-administratief beheer, over de gehele linie genomen, is doorontwikkeld en 

verbeterd. Wij herkennen dit beeld en ervaren dit ook als een positieve ontwikkeling. 

 

De commissie heeft met de accountant nadrukkelijk stilgestaan bij tenminste 3 posten te 

weten: 

1. Het geval dat ook in het komende jaar door de aard van zaken rond declaraties 

jeugdzorg er sprake zal zijn van posten die feitelijk behoren tot het voorgaande boekjaar 

maar op het moment van het vastleggen van de jaarrekening nog niet bekend zijn. 

2. De gewijzigde BBV 1-voorschriften ten aanzien van de zogenaamde “warme gronden” in 

volgende jaren, afhankelijk van de politieke keuzes, een grote afwaardering kan 

betekenen. 

3. Het financiële beeld dat nu vertrouwenwekkend is, door onder andere de TOZO 2 sterk 

kan veranderen. 

De commissie attendeert de gemeenteraad hier ook op. 

 

Over de jaarstukken heeft de commissie geen verdere financieel technische opmerkingen 

en dankt de betrokkenen voor het gedegen werk en de inzichten. 

 

De commissie geeft de raad het advies, de opdracht aan de accountant als afgerond te 

beschouwen, zijn oordeel over de rechtmatigheid en getrouwheid over te nemen en de 

verbetervoorstellen integraal aan het college mee te geven ter verdere uitwerking.  

Het politieke oordeel over de jaarstukken is aan de fracties.  

 

de auditcommissie van Beemster. 

 

 

 

 

 

G.J.M. Groot 

voorzitter 

M. Timmerman 

secretaris 

 

                                                
1 BBV is Besluit begroting en verantwoording 

2 TOZO is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers 


