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Geachte leden,
Op 24 april jl. hebben wij u, conform de bestuurlijke planning, de concept Jaarstukken 2014 aangeboden. Per brief
hebben wij u op dat moment geïnformeerd over het feit dat de accountant nog bezig was met zijn controle op de
Jaarstukken en dat daarom de Jaarstukken als concept dienen te worden beschouwd. De bestuurlijke planning is
gerespecteerd en daarom is een conceptversie van de Jaarstukken aan u aangeboden, opdat u tijdig van de inhoud
kennis kon nemen en in de gelegenheid werd gesteld om technische vragen te stellen om uiteindelijk tot een goede
oordeels- en besluitvorming te kunnen komen .
Inmiddels heeft de accountant zijn controle afgerond en op 26 mei jl. is zijn verslag van bevindingen besproken in het
college. In dezelfde vergadering heeft het college de definitieve versie van de jaarstukken vastgesteld . Op 27 mei zijn de
definitieve jaarstukken, via de griffie, aan u aangeboden.
De definitieve versie van de Jaarstukken bevatten de volgende noemenswaardige wijzigingen :
1. De balanssanering naar aanleiding van de "grondexploitaties in brede zin" is naar de laatste inzichten verwerkt;
2. Aan (veelal tekstuele) opmerkingen van de accountant is gevolg gegeven;
3. Diverse "schoonheidsfoutjes" zijn gecorrigeerd .
Het saldo (en de voorgestelde bestemming van het saldo) van de Jaarstukken is ongewijzigd gebleven.
In de auditcommissie van 27 mei heeft de accountant zijn verslag van bevindingen toegelicht. Daar heeft tevens de
portefeuillehouder bovengenoemde wijzigingen nader toegelicht.
Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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