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Geachte leden en duoburgerleden,

Hierbij ontvangt u, conform planning, de Jaarstukken 2015. Deze bestaan uit het Jaarverslag 2015 (de
programmaverantwoording en de paragrafen) en de Jaarrekening 2015, evenals het Bijlagenboek.
Met het aanbieden van de Jaarstukken 2015, wordt het begrotingsjaar 2015 formeel afgesloten. In de jaarstukken wordt
immers, als laatste en belangrijke deel van de planning- Ã controlcyclus, verantwoording afgelegd over de bereikte
beleidsmatige en financiële resultaten van het afgelopen jaar.
Helaas worden deze jaarstukken u zonder controleverklaring en zonder rapport van bevindingen van de accountant
toegestuurd, zoals reeds aan u vorige week gemeld in de brief 'Reactie op Brief NBA en VNG inzake
accountantscontrole van het Sociaal Domein' (1)16-007161).
Voor wat betreft de controle-uitkomsten van het Sociaal Domein is dit niets nieuws, in de Auditcommissie is hier
uitvoerig bij stil gestaan en is uw raad op eerdere momenten geïnformeerd.
In onze reactie vorige week hebben we ons standpunt, dat u als raad voldoende tijd moet hebben om kennis te kunnen
nemen van de jaarrekening 2015 en de bevindingen van de accountant, aangegeven. In het verlengde van die brief
hebben wij onze bezorgdheid geuit (U16-007512) omtrent het proces jaarrekening 2015 in relatie tot het proces
controleuitkomsten van het Sociaal Domein. Wij hebben uw raad geadviseerd om de Auditcommissie mandaat te geven
om op zeer korte termijn afstemming te zoeken met de accountant inzake deze problematiek
Indien naar aanleiding van het verslag van bevindingen of het controlerapport een aanpassing van de jaarstukken 2015
wordt verzocht, zal een erratum op de jaarstukken 2015 aan u als gemeenteraad, tijdig voor raadsbehandeling op 16 juni
aanstaande worden toegestuurd.
Er vindt nauw contact plaats met de griffie en eventueel de Auditcommissie inzake de voortgang van de controle
activiteiten van de accountant.
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