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Wolfs, Madeleine (M)

Van: Camp, John (JWM)

Verzonden: donderdag 29 juni 2017 16:58

Aan: Wolfs, Madeleine (M)

CC: Weterings, Adriaan (AJCM); 'ajcmwet@ziggo.nl'; Heuvel van den, Martijn (M); Veen 

van, Jeroen (HRAM); Brinkman, Bertus (G)

Onderwerp: FW: 

Bijlagen: Concept Accountantsverslag 2016 (voor hoor- en wederhoor).pdf

Hoi Madeleine, 

 

Zoals telefonisch afgesproken hierbij het concept-rapport van bevindingen. Dit is nog niet besproken met de 

accountant. Op basis van dit rapport zal hij morgen wel de auditcommissie informeren over de strekking van de 

controleverklaring. 

Dit rapport van bevindingen willen we de auditcommissie niet onthouden. Wil jij dit daarom al beschikbaar stellen 

aan de raadsleden. Een en ander zoals afgestemd met Adriaan en de accountant. 

 

Het definitieve rapport van bevindingen zal eerst nog aan het college worden voorgelegd en voorzien worden van 

een reactie alvorens het aan de raad wordt voorgelegd. Vervolgens kan de gemeenteraad het rapport van 

bevindingen en de reactie van het college erop betrekken in hun behandeling van de Jaarstukken 2016. 

 

Alvast bedankt voor de medewerking. 

 

Groeten, 

John 

 

 

 

 

Van: Reyners, Sjoerd (NL - Maastricht) [mailto:SReyners@deloitte.nl]  

Verzonden: donderdag 29 juni 2017 16:30 

Aan: Weterings, Adriaan (AJCM) <A.Weterings@weert.nl>; Camp, John (JWM) <J.Camp@weert.nl> 

Onderwerp:  

 

Heren, bijgaand het concept rapport. Ik verneem graag jullie reactie hierop. 

 

Mvg, 

Sjoerd 

 

*Disclaimer:*  
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guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member 
firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not 
provide services to clients. Please see http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/about-deloitte/articles/over-
deloitte.html for a more detailed description of DTTL and its member firms. 


