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Aan : De gemeenteraad 

Van : De auditcommissie 

Datum : 13 juni 2018 

Onderwerp : Jaarstukken 2017 

 

De auditcommissie heeft het accountantsrapport over de jaarstukken 2017 met de 

accountant besproken in aanwezigheid van de portefeuillehouder Financiën en de 

controller. 

 

De auditcommissie heeft kunnen vaststellen dat de totstandkoming van het rapport op een 

constructieve en plezierige wijze is verlopen dankzij de medewerking van alle betrokkenen 

en door de tijdige beschikbaarheid van vrijwel alle relevante gegevens. 

 

De accountant tekent aan dat de informatievoorziening over het sociaal domein nog niet 

optimaal is en dat sturing en controle daarom ook nog niet op het gewenste niveau zijn.  

Wel is er ook in deze situatie sprake van rechtmatigheid vanwege de positieve 

besluitvorming van de Raad over de tussenrapportages. De accountant geeft aan dat er 

permanent gewerkt wordt aan verbeteringen en wellicht systeemwijzigingen om meer grip 

op de processen te krijgen. 

 

Het niet tijdig beschikbaar zijn van een goedkeurende accountantsverklaring over de 

jaarstukken van De Beemster Compagnie heeft geleid tot een inschatting van het risico voor 

onze financiële positie en een daaraan verbonden conclusie dat dit risico zeer gering is en 

geen belemmering voor een goedkeurend oordeel. 

 

Tot slot heeft de auditcommissie van de accountant begrepen dat hij de aanpak van en de 

voortgang in de verbetervoorstellen van de afgelopen jaren positief beoordeelt.  

De portefeuillehouder Financiën heeft aangegeven dat ook de in dit rapport opgenomen 

aanbevelingen onverkort door beide colleges en de ambtelijke directie zullen worden 

opgevolgd.  

 

De auditcommissie geeft als haar oordeel dat de totstandkoming van dit accountantsrapport 

en de jaarstukken conform het vereiste is verlopen en dat de kwaliteit aan alle eisen voldoet.  

De commissie dankt de accountant voor zijn gedegen werk en is alle betrokkenen 

erkentelijk voor de gegeven steun, inzichten en toezeggingen.  

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.  
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voorzitter 
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secretaris 


