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Aan de leden en duoburgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom
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Uw brief
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Planning jaarrekening 2014
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Geachte leden en duoburgerleden,
In uw opdracht verricht de accountant op dit moment de controle op de jaarrekening 2014. In november 2014 en
nogmaals in februari 2015 heeft de accountant de auditcommissie geïnformeerd over de ontwikkelingen in de
accountantscontrole en in het bijzonder de strengere eisen voor de accountant. In deze brief informeren wij u over de
accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bergen op Zoom.
In september 2014 werd duidelijk dat het toezicht vanuit de AFM op accountantskantoren verder is aangescherpt.
Hierdoor ontstond voor zowel Deloitte als gemeente een nieuwe situatie. Voor beide partijen betekent dit het ervaren van
een nieuwe situatie en het toegroeien naar een nieuw evenwicht. Daarom is de controle op de jaarrekening ingestoken
als een project met een veranderopgave. Dit project wordt afgerond met de jaarrekening 2014 en een controleverklaring.
De jaarrekening is gereed en zal conform de eerder met u gedeelde planning aan u worden aangeboden . Er treedt een
wijziging op in het proces ten aanzien van de controleverklaring en het verslag van de accountant. De afgelopen jaren
was het gebruikelijk dat de controleverklaring en het verslag van de accountant gezamenlijk met de jaarrekening aan u
werd aangeboden. Door Deloitte is aangegeven dat de controleverklaring en het verslag van bevindingen later worden
aangeboden . Deze beide documenten zijn beschikbaar als de jaarrekening wordt besproken in de auditcommissie. Deze
vertraging hangt onder meer samen met de aangescherpte voorschriften van de AFM en besluitvorming over de
grondexploitatie en de balanssanering die in uw raadsvergadering van 23 april 2015 plaatsvindt.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u hierbij vragen of opmerkingen heeft kunt u
contact opnemen met de heer Wingens.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

burgemeester,
.//

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
E stadskantoor@bergenopzoom.nl
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